ארגון הספורט של החרשים בישראל (ע"ר)
עמותה מס' 793320085
תקנון העמותה
 .1שם העמותה ומעמדה החוקי
(א) שמה של העמותה הוא " :ארגון הספורט של החרשים בישראל" ,להלן" :העמותה".
(ב) מקום מושבה הנוכחי  :בית "הלן קלר" שד' יד לבנים  ,30תל אביב.
(ג) ניתן להעתיק את מקום מושבה של העמותה בהתאם להחלטת ההנהלה.
(ד) העמותה היא תאגיד רשום עפ"י חוק העמותות התש"מ .3893 -
 .2מטרות העמותה
(א) פיתוח וקידום ענפי ספורט לספורטאים מכל מגזר וגיל ומין עם ירידה בשמיעה של 55dB
בישראל (להלן" :חרש") ( ,להלן" :ענפי הספורט") ,ריכוזו וניהולו.
(ב) קביעת ויישום חוקות ,תקנות ,נהלים וסדרים בענף ,בתיאום עם חוקות ותקנות התאחדות
לאומיים והבינלאומית של הענף ,ובכפוף לחוק העמותות.
(ג) ארגון תחרויות ליגה וגביע וטורנירי ספורט אחרים בענפי הספורט.
(ד) ארגון נבחרות ישראל בענפי הספורט ,טיפוחן וקידומן.
(ה) פי תוח קשרים עם התאחדויות ענפיות ,איגודי ספורט וספורטאים בארץ ובחו"ל.
(ו) ארגון וקיום תחרויות בינארציות ובינלאומיות בענפי הספורט בישראל.
(ז) ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענפי הספורט..
(ח ) ייזום השתלמויות לספורטאים ,מאמנים ושופטים.
(ט) הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות.
(י) הקניית ערכים של כבוד הדדי ,ספורט הוגן ואהבת המדינה ,ההמנון והדגל.
(יא ) גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה.
(יב) ארגון הצגות ונשפים ותערוכות למען העמותה.
(יג) לפתח את כושרם הגופני והרוחני של החרשים ,לחנך אותם ברוח של סדר ,משמעת,
קפדנו ת ודייקנות .לאמן אותם בענפי הספורט למיניהם בקבוצות ממושמעות
 .3סמכויות העמותה
(א) העמותה היא אישיות משפטית ,הכשירה לכל פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת
ו/או נתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר.
(ב) מבלי לפגוע בכלליות ס"ק א' דלעיל ,רשאית העמותה לרכוש ,למכור ,לשכור ,להשכיר
ולשעבד מטלטלין ונכסי דלא ניידי ,להעניק ולקבל הלוואות ,ליצור קרנות ,להתחייב ולהתקשר
בחוזים ,ולקבל תרומות ,מתנות ,ירושות ,עזבונות וכיו"ב לשם הגשמת מטרות העמותה.
(ג) לעשות כל הנחוץ והנדרש במסגרת החוק ,לשם השגת מטרות העמותה.
 .4חברות העמותה
(א) חברות העמותה הן אלה:
( )3עמותות ספורט חרשים או עמותות ספורט לא-חרשים שבהן ישנן פעילויות ספורט
לחרשים.
( )2אגודה החפצה להיות חברה בעמותה תגיש לוועד בקשה בלשון זו:
"אנו (שם האגודה) מבקשים להיות חברים בעמותת אס"ח בישראל .מטרות העמותה
ותקנונה ידועים לנו .אם נ תקבל כחברים בה ,אנו מתחייבים לקיים את הוראות התקנון ואת
החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
( )0החלטה בדבר קבלת חברה לעמותה ,או אי-קבלתה ,תידון ותוכרע בהנהלת העמותה.
( )0סניפי העמותה שהוקמו ע"י העמותה.

 .5זכויות וחובות החברות
(א) חברה בעמותה רשאית להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות ובבחירות למוסדות
העמותה ,בהתאם למפתח הקבוע באסיפה ולפי כמות הספורטאים שמייצגת החברה.
(ב) חברה זכאית להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משרותיה.
(ג) חברה תשלם במועד דמי-חבר ,כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הנהלת העמותה.
(ד) חברה תמלא אחר תקנון העמותה ,החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידים בה.
(ה) חברה לא תחרוג ממסגרת מטרותיה של העמותה.
(ו) חברה תשלח נציג מטעמה שיציג אותה באסיפה אך ורק כאשר יש לו ירידה בשמיעה של
. 55dB
 .6פקיעת חברות
(א) חברותה של אגודת הספורט בעמותה ,באם מדובר בתאגיד ,פוקעת עם פרוקה.
(ב) החברות בעמותה פוקעת בפרישת החברה ממנה .הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת
העמותה.
(ג) החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החברה ממנה.
(ד) ועדת המשמעת של העמותה רשאים להפסיק חברותה של חברה בעמותה לצמיתות ,או
לתקופה מסוימת ,בין השאר ,מן הטעמים הבאים :
( )3החברה לא שילמה דמי-חבר או כל חוב אחר לעמותה.
( ) 2החברה לא קיימה את תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי
התפקידים בה.
( ) 0החברה פעלה ו/או פועלת בניגוד למטרות העמותה.
( )0החברה עברה על הוראות משמעת של העמותה.
(ה) 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 פקיעת חברותה.
(ז) עמותות ספורט חרשים או עמותות ספורט לא-חרשים שבהן ישנן פעילויות ספורט
לחרשים שמפסיקה את פעילותה ואחרי שהסדירה את כל חובותיה לאס"ח יכולה להיחשב
כפורשת באופן אוטומטי.
 .7מוסדות העמותה
(א) אסיפה כללית רגילה.
(ב) הנהלת העמותה (הועד).
(ג) ועדת ביקורת.
(א) אסיפה כללית רגילה
( ) 3יומה ,שעתה ,סדר יומה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו ע"י הנהלת העמותה.
( ) 2אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה ע"י הודעה שתישלח לכל חברה לפחות  03יום
קודם למועד האסיפה ותציין יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
( )0ב אסיפה כללית תישמע דין וחשבון על פעולות הנהלת העמותה ועל פעולות ועדת
הביקורת תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיוגש לה ע"י הנהלת העמותה ,ותחליט על
אישורם.
( ) 0אסיפה כללית תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה לפחות מחצית מצירי
עמותה המחזיקות בזכויות הצבעה  .היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא
להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות ,אף אם פחת בהמשך.
( )7והיה ולא נתכנס ה מניין המצוין לעיל בשעה היעודה תידחה פתיחת האסיפה בחצי שעה
ובלבד שיהיו נוכחים בה  27%מכמות צירים.
היה ולא ,תידחה האסיפה ב 30-ימים ותכונס בכל מספר חברות וקולות הצבעה.
( )6האסיפה תבחר את ועדת הנשיאות שתמנה לפחות  0צירים בתחילת האסיפה.
( )5החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של קולות ההצבעה המוחזקים ע"י

החברות הנוכחות ומצביעות בהצבעה ,זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר
לקבלתן.
( )9ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית.
( ) 8הצבעה חשאית תתבצע אם דרשו זאת חברות מצביעות המחזיקות לפחות  27%מקולות
ההצבעה באסיפה.
( )33האסיפה הכללית רשאית להאציל מסמכויותיה להנהלת העמותה ובלבד שמדובר
בנושאים מוגדרים ואין בכך כדי לפגוע באופייה ,מהותה ותפקידיה של האסיפה הכללית
ומבלי לפגוע בסמכויותיה על-פי חוק.
( )33מספר חברי ההנהלה לא יפחת משלושה.
( )32האסיפה הכללית תקבע את מספר חברי ההנהלה שיבחרו טרם קיום הבחירה ,וקביעה
זו תרשם בפרטיכל האסיפה הכללית.
( ) 30אסיפה כללית בוחרת את חברי ועדת הביקורת ויושב ראשה.
( )30וועד ההנהלה ו-ועדת הביקורת נבחרים לתקופה של  0שנים והם מכהנים כל עוד לא
התקיימו בחירות חדשות ו/או כל עוד לא הועברו מכהונתם על סמך הוראות סעיף  20לחוק
העמותות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
( ) 37רק מי שצבר שנתיים לפחות ניסיון בניהול בענף ספורט או באס"ח יכול להיות ראש וועד
הנהלת העמותה.
( ) 36וועדת הנהלת העמותה תכלול לפחות שני חברי העמותה (צירים).
( )35במידה וועדת ההנהלה של העמותה תגיע למצ ב שבו שני שליש מחבריה המקוריים
אינם ממשיכים בתפקידם בוועדת ההנהלה ,יתקיימו בחירות חדשות לוועדת
ההנהלה של העמותה.
(ב) הנהלת העמותה
( ) 3הנהלת העמותה היא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.
( ) 2כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים להנהלה.
( )0תפקידיה העיקריים של הנהלת העמותה הם קידום והגשמת מטרותיה.
( ) 0כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה.
( )7הנהלת העמותה תמנה לפחות שלושה חברים ,כאמור בפרק האסיפה הכללית ,ובלבד
שהרכב חבריה יכלול תפקידים הבאים :יושב ראש ,גזבר ומזכיר.
( )6ההנהל ה רשאית לבחור ממלא מקום זמני לחבר הנהלה שפרש ,עד לבחירת ההנהלה
החדשה.
( ) 5לא יכהן כחבר הנהלה מי שעבר עבירה שיש עמה קלון.
( ) 9על חברי ההנהלה לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון זה
והחלטות מוסדותיה.
( )8ההנהלה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנות להן ,המניין הדרוש בהן ודרך
ניהולן.
( ) 33ההנהלה רשאית להיעזר בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים שיוקמו
לצרכים אלה.
( )33ההנהלה תערוך ותאשר נוהלים וכללים לרישום ספורטאים ,לאליפויות ,לאירועי ענפי
הספורט  ,למשלחות וכו' (להלן "הנוהלים") ותהא רשאית להוסיף עליהם ,לשנותם ו/או
לבטלם על פי שיקול דעתה .תקנון העמותה ו"הנוהלים" של העמותה יהיו פתוחים בכל עת
לעיון החברים במשרדי העמותה.
( ) 32החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים אלא אם החוק ו/או תקנון זה דורשים
אחרת .היו הקולות שקולים ,רשאי היו"ר להכריע בקולו.
( ) 30ההנהלה תנהל פרוטוקול ישיבותיה והחלטותיה ועותק ממנו יעמוד לרשות יו"ר ועדת
הביקורת.
( )30פרוטוקול ההנהלה ייחתם ע"י שניים מחברי הוועד.
( )37הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים
שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
( ) 36הנהלת העמותה תוציא לפועל את מדיניות התקציב של העמותה .חריגה כספית מן

התקציב המאושר תחייב אישית כל חבר הנהלה.
( ) 35החליטה ההנהלה על התפטרותה ברוב של שני שליש מחברי ההנהלה המכהנים,
תכנס ההנהלה אסיפה כללית רגילה ועל סדר יומה בחירת הנהלה חדשה.
(ג) ועדת בקורת
( ) 3יו"ר ועדת הביקורת והועדה עצמה נבחרים באסיפה הכללית.
( )2מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ.2-
( ) 0חבר ועדת הביקורת אינו יכול לכהן כחבר מוסד הכפוף לביקורת הועדה או לשרת את
העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת.
( ) 0ועדת הביקורת תהיה סמכות לבדוק את כלל פעילויות העמותה ,ענייניה הכספיים
והמישקיים ופנקסי החשבונות שלה .המלצותיה יובאו לידיעת ההנהלה ולאישור האסיפה
הכללית .ועדת הביקורת חייבת להביא לאסיפה הכללית המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון
הכספי.
 .8נכסים והכנסות
(א) כל הכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך ורק לביצוע וקידום מטרותיה.
(ב) חלוקת רווחים או טובות הנאה ,בכל צורה שהיא ,בין חבריה  -אסורה.
(ג) כלל החומרים המסחריים של העמותה (תמונות סטילס ,סרטי וידאו מקוריים וערוכים)
שייכים לעמותה בלבד בעת תיעודם באירועי העמותה השונים.
כלל הממונים בין אם הממונים ישירות ע"י הנהלת העמותה לבין אם ממונים ע"י אנשי צד ג',
יעבי רו את כלל החומרים המסחריים לידי הנהלת העמותה בסיום העסקתם או ע"פ דרישת
העמותה לפי המוקדם מבניהם ולא תהינה להם טענות או דרישות כלפי העמותה
 .9עמיתי כבוד
(א) אסיפה כללית רשאית לבחור לעמותה עמיתי כבוד.
(ב) זכויותיהם וחובותיהם של עמיתי הכבוד יקבעו בתקנון משנה שיקבע ע"י הנהלת
העמותה.
 .10ספרי העמותה
העמותה תנהל פנקס חברים ,פנקס חברי הנהלה ,ספרי חשבונות לפי חוק ,ספרי פרוטוקולים
וכל מסמכים אחרים בעלי אופי דומה.
 .11פירוק העמותה
(א) על פירוק העמותה מרצון רשאית להחליט אסיפה כללית שנקראה וזומנה במיוחד לשם
כך.
(ב) אסיפה כללית לעניין זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי
ההנהלה שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך
שנה מתחילת הפירוק.
(ג) אסיפ ה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה תזומן ע"י יו"ר הנהלת העמותה.
(ד) הזמנות לאסיפה כללית ,כאמור לעיל ,ישלחו לכל חברות העמותה לפחות  03יום קודם
למועד האסיפה ,תוך ציון כי באסיפה ידונו בנושא הפירוק.
(ה) מניין חוקי באסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה יתהווה רק אם היו נוכחים
במועד פתיחתה ועד למועד ההצבעה (כולל) לפחות שלושה רבעים מכלל חברות העמותה
המחזיקות  57%מקולות ההצבעה של כלל החברות.
(ו) לא היה נוכח מניין כנ"ל יבוטל כינוס האסיפה הכללית.
(ז) החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שני שלישים מן החברות הנוכחות והמצביעות
באסיפה ובלבד שרוב זה מהווה לפחות  73%מכלל קולות ההצבעה של כל חברות העמותה
ובכלל זה גם את הסכמת אגודת האם.
(ח) התקבלה החלטת פירוק כאמור לעיל ,ינוהלו הליכי הפירוק ע"י ובאמצעות ועדה שתמונה
במשותף ע"י אגודת האם והנהלת העמותה.

(ט) במקרה של פירוק העמותה ,יסולקו החובות ויתרת כל הנכסים והרכוש יועברו לידי מוסד
ציבורי אחר ,כמשמעותו בסעיף  )2( 8לפק' מס-הכנסה ,ולא יחולקו בין חבריה.
חתומים למטה כאישור חברי הנהלה
___________ ___________ ___________ ___________ ___________

