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תקנון העמותה
 .1מבוא
 .1.1העמותה היא איגוד ספורט ,כמשמעו בחוק הספורט ,התשמ"ח( 1988-להלן" :חוק הספורט") ,המייצג
ומרכז את ענף הטיפוס הספורטיבי והאתגרי בישראל (להלן" :הענף").
 .1.2מטרות העמותה יהיו כמפורט במסמך הרשמי שיוגש לרישום אצל רשם העמותות.
 .1.3האמור בתקנון זה בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה.

 .2חברות בעמותה
 .2.1קבלת חברים
 .2.1.1בעמותה שני סוגי חברים:
( ) 1מטפס אתגרי – כל חבר עמותה המופיע בפנקס החברים הרשמי של העמותה ערב
אישורו של תקנון זה בחתימת רשם העמותות ,וכל אדם בן  18שנים לפחות העוסק
בטיפוס אתגרי שיצורף לעמותה (בהתאם לאופן ההצטרפות המפורט להלן) החל מיום
אישורו של תקנון זה ברשם העמותות;
( ) 2מועדון טיפוס ספורטיבי – אגודת ספורט כמשמעה בחוק הספורט ,תשמ"ח1988-
(להלן" :חוק הספורט") העוסקת בתחום הטיפוס הספורטיבי ,שתצורף לעמותה
בהתאם לאופן ההצטרפות המפורט להלן.
 .2.1.2מטפס אתגרי או מועדון טיפוס ספורטיבי החפץ להצטרף כחבר בעמותה יגיש לוועד בקשה
בלשון זו:
"אני (שם ,מען ומספר מזהה) מבקש להיות חבר בעמותת איגוד הטיפוס הספורטיבי
והאתגרי בישראל .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני
מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
הבקשה תוגש חתומה עם ציון תאריך ,ואם מגיש הבקשה הוא מועדון – יחתמו שני מורשי
חתימה בשמו בציון שמותיהם ומספר זהותם.
 .2.1.3ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחברה בעמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד
לקבל את המבקש ,רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
 .2.1.4בטרם החלטה יוודא ועד העמותה כי המבקש עומד בתנאי תקנה  2.1.1לעיל וכי שילם את
דמי החבר כנדרש ,ואם המבקש הוא מועדון – גם כי קיים את התנאים הבאים:
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( ) 1רשומים בו לפחות  10ספורטאים ,והם כולם בני  10שנים ומעלה;
( ) 2כל הספורטאים ביצעו בדיקה רפואית כנדרש בחוק הספורט;
( ) 3שולמו דמי ביטוח כנדרש בחוק הספורט;
( ) 4הוא ציין שיוך למתקן טיפוס עיקרי;
 .2.1.5מבקש שלא עומד בתנאי תקנה  2.1.4לא יוכל להצטרף כחבר בעמותה ,וחבר שכבר התקבל
בעבר אך כשל מלעמוד בתנאי תקנה  2.1.4לאחר מכן – לא יוכל להמשיך ולהיות חבר
בעמותה ,בכפוף למתן זכות טיעון ושימוע.
 .2.2זכויות וחובות של חבר
 .2.2.1חבר שהוא מועדון ימנה נציג מטעמו ,אשר יבוא בנעליו ויפעל בשמו בכל מקום שבו קיימת
זכות או חובה לחבר בעמותה; מינוי הנציג ייכנס לתוקף עם הגשת כתב מינוי רשמי חתום
מהמועדון לוועד העמותה.
 .2.2.2חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו כוח הצבעה לפי מפתח
חלוקת כוח ההצבעה המפורט בנספח א' לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו; הוא זכאי לבחור
ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
 .2.2.3חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
 .2.2.4הועד רשאי לקבוע תשלומי חובה כמפורט בתקנון זה.
 .2.2.5פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב
פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
 .2.3פקיעת חברות
 .2.3.1החברות בעמותה פוקעת –
( ) 1במות החבר ,ובחבר שהוא תאגיד – עם מתן צו לפירוקו;
( ) 2בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
( ) 3אם לא שולמו דמי חבר שנתיים (עד סוף חודש מרץ בכל שנה קלנדרית) ובלבד שניתנה
לחבר הודעה של לפחות  60יום לתשלום דמי החבר.
( ) 4בהוצאתו מן העמותה.
 .2.3.2האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה ,לתקופה
קצובה או לצמיתות ,מאחד הטעמים הבאים ,ובלבד שבהזמנה לאסיפה צוין במפורש על סדר
היום עניין זה:
( ) 1החבר לא קיים את תקנון העמותה ו/או החלטות האסיפה הכללית או ועד העמותה;
( ) 2בגין התנהגות המנוגדת למטרות העמותה ,או שיש בה כדי לפגוע באופי העמותה,
בשמה הטוב או באינטרסים שלה;
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( ) 3החבר עבר על הוראות משמעת מהותיות ויסודיות הקבועות בתקנון המשמעת של
העמותה ,והפר אותם בצורה חמורה;
( ) 4החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש
כחבר עמותה .בחבר שהוא תאגיד – אם מי מנושאי המשרה בו הורשע במסגרת
תפקידו בתאגיד בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין התאגיד ראוי
לשמש כחבר עמותה.
 .2.3.3לא יציע הו ועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפניו ,ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנה  )2( ,)1( 2.3.2או ( )3אלא לאחר
שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 .2.4מתן הודעות לחבר
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח
בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה
העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 .3אסיפה כללית
 .3.1זמן ומקום
יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.
 .3.2הזמנה
 .3.2.1אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,
שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה .ניתן לבצע את האסיפה באמצעים דיגיטליים ובלבד
שלמשתתפים יש אפשרות לראות ולשמוע זה את זה בו זמנית.
 .3.2.2החלטת אסיפה כללית שהתקבלה פה אחד ניתן לקבל גם ללא כינוס אסיפה כללית ,ובלבד
שעל פרוטוקול ההחלטה חתמו כל חברי העמותה למעט החלטות לענין שינוי שם ,מטרות
ותקנון והחלטות בדבר אישור הדו"ח הכספי – ופירוק מרצון של העמותה.
 .3.3תפקידים של אסיפה כללית רגילה
 .3.3.1אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת או
הגוף המבקר ,תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ,ותחליט על אישורם ,ותבחר
את ועד העמותה ,ועדת הביקורת או הגוף המבקר ,ומוסדות השיפוט הפנימיים של העמותה.
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 .3.3.2בחירות לוועד העמותה יתקיימו פעם בשנתיים ,בידי בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית,
תוך מתן ייצוג הולם לנשים בהתאם להוראות חוק הספורט .הבחירות לוועד יתקיימו בהתאם
לנוהל הבחירות המפורט בנספח ב' המצורף לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.
 .3.3.3הבחירות הראשונות לאחר אישור תקנון זה יתקיימו בחודש נובמבר .2018
 .3.4מנין
 .3.4.1נוכחות חברים המחזיקים בלפחות רבע מסך כוח ההצבעה בעמותה היא תנאי לפתיחת
האסיפה הכללית; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל
החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 .3.4.2לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא
צורך בהזמנה נוספת ,בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום ,ובאסיפה נדחית זו יהיו
הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.
 .3.5יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
 .3.6החלטות
 .3.6.1החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות ,זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר
לקבלתן; היו הקולות שקולים ,רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 .3.6.2ספירת הקולות תתבצע בהתאם למפתח חלוקת כוח ההצבעה כמפורט בנספח א'.
 .3.7פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 .4ועד העמותה
 .4.1סמכויות
 .4.1.1הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות הנתונה לו בחוק ובתקנון זה ,וכן כל
סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
 .4.1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ועד העמותה רשאי:
( ) 1לקבוע דמי חבר שנתיים למטפס אתגרי ולקבוע דמי חבר שנתיים למועדון טיפוס
ספורטיבי ,וכן לקבוע הנחות למשלמים מוקדם;
( ) 2לקבוע סיווג ספורטאים לפי רמות ו/או גילאים ,ולקבוע תנאי כשירות לכל סיווג;
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לקבוע עבור כל סיווג ספורטאים תשלום שנתי שספורטאי חייב בו;
לנהל מרשם ספורטאי הענף בישראל ,אשר הרישום בו יהיה תנאי להשתתפות
בתחרויות המאורגנות על-ידי העמותה ,לרבות השתתפות במשלחות שמארגנת
העמותה לתחרויות בינלאומיות בחו"ל;
להת קין חוקים ,כללים ותקנות (להלן יחד" :כללים") ,המסדירים את פעילות הענף
בישראל ,לרבות כללים ברורים באשר לתוצאות המשחק שיתאימו לכללי המשחק
העולמיים; וכן לרבות כללים בדבר משמעת ,שיפוט פנימי ,שכר ותשלומים
לספורטאים ,למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים; וגם לרבות הוראות לקיום בדיקות
רפואיות בהתאם לחוק הספורט ולתקנות מכוחו .כללים אלה יקבעו הוראות בענין
מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית
לשופטי ספורט ,למאמנים ,למדריכי ספורט ולספורטאים ,בהתאמה לענפי הספורט,
וכן לנושאי משרה.
להקים ועדות (ל רבות ,אך לא רק ,ועדת כספים ,ועדות מקצועיות ,ועדת משמעת
וכיו"ב) ולמנות את חבריהן (שאינם חיביים להיות מבין חברי הוועד) ,וכן רשאי הוועד
לאצול להם מסמכויותיו לשם כך (ובלבד שמדובר בסמכויות ביצועיות ו/או סמכויות
להמליץ לוועד).
להחליט על מינוי בעלי תפקידים (לרבות מנכ"ל) ולקבוע את שכרם ,ולהתקשר עם
ספקי שירותים ולנהל עימם מו"מ על תשלום ,וכן רשאי הוועד לאצול להם מסמכויותיו
לשם כך (ובלבד שמדובר בסמכויות ביצועיות ו/או סמכויות להמליץ לוועד).

 .4.2חברי הוועד
 .4.2.1מספר חברי הועד יהיה  7לפי החלוקה הבאה:
( 4 ) 1נציגי מועדונים ,כאשר יהיה נציג אחד לפחות לכל אחד משני ענפי ספורט הטיפוס –
בולדר והובלה ,ולא יהיה יותר מנציג אחד של מועדונים שונים מאותו מתקן טיפוס
עיקרי ,ולא יהיה יותר מנציג אחד של מועדונים שונים שמתקן הטיפוס העיקרי שלהם
שייך לאותה בעלות (דהיינו מתקנים ש שייכים לאותה "רשת") ואין זה משנה אם
הבעלות מלאה או חלקית;
( 2 ) 2נציגי המטפסים האתגריים;
( 1 ) 3נציג הספורטאים.
 .4.2.2חברי הוועד יבחרו מביניהם יו"ר.
 .4.3כשרות לכהונה
 .4.3.1לא יכהן כחבר ועד –
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( ) 1מי שאינו כשיר לכהונה לפי פרק ד' סימן ד' לחוק העמותות ,תש"ם( 1980-להלן" :חוק
העמותות");
( ) 2ספורטאי רשום פעיל;
( ) 3שופט פעיל השופט בתחרויות בענף הטיפוס בישראל;
( ) 4מאמן טיפוס פעיל;
( ) 5בעל מתקן טיפוס או חברת טיפוס ,בבעלות מלאה או חלקית;
( ) 6בית הדין העליון שליד התאחדות "איילת" קבע כי קיים ניגוד עניינים באשר לכהונת
האדם במוסדות העמותה;
 .4.3.2התמנה אדם לכהן במוסדות העמותה ולאחר מינויו חדל מלהיות כשיר לכהן במוסדות
העמותה יודיע על כך מיידית לעמותה ,ויחדל מתפקידו.
 .4.4תקופת הכהונה
 .4.4.1הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד להחלפתו בבחירות חדשות; חבר הועד היוצא יכול
להיבחר לועד החדש.
 .4.4.2חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן
אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 .4.5השלמת הועד
 .4.5.1נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן
כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה ,ובלבד שהוא יבוא מאותה קבוצת שיוך (מטפסים
אתגריים ,מועדונים ,ספורטאים) כמו חבר הוועד שהתפנה מקומו; עד למינוי כזה רשאים
הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
 .4.5.2חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה
למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו ,ויחולו אותן הוראות כמו בתקנה הקודמת בשינויים
המחויבים.
 .4.5.3חבר ועד שלא השתתף לפחות במחצית הישיבות שקיים הוועד בכל שנה קלנדרית יחשב חבר
ועד אשר נבצר ממנו למלא את תפקידיו ,ויחולו הוראות התקנה הקודמת ,ובלבד שניתנה לו
ההזדמנות להשמיע את דבריו.
 .4.6ישיבות הועד
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן ,המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 .4.7החלטות
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החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים ,לא נתקבלה ההצעה; החלטת
כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
 .4.8פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 .4.9הוראות נוספות לניהול הוועד
על אף האמור לעיל יחולו ההוראות הבאות:
 .4.9.1הוועד ייפגש לפחות  4פעמים בשנה.
 .4.9.2לא תיפתח ישיבת ועד אם לא נוכחים ארבעה חברי ועד לפחות.
 .4.9.3חבר ועדת ביקורת רשאי לקחת חלק בכל הישיבות.
 .4.10זכות הייצוג
הוועד יסמיך שניים מבין חבריו ,אשר יחד עם מנכ"ל העמותה יהיו מורשי החתימה בשם העמותה.
חתימת שניים מהשלושה יחד ,בצירוף חותמת העמותה ,תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.

 .5ועדת הביקורת או הגוף המבקר
לעמותה תהיה ועדת ביקורת בת  2חברים ,או גוף מבקר ,שימונו על-ידי האסיפה הכללית ,ויחולו עליהם
הוראות תקנות  4.3עד  ,4.8בשינויים המחויבים .לוועדת הביקורת או הגוף המבקר יהיו התפקידים
והסמכויות הנתונים בחוק .המלצתם בעניין הדוחות השנתיים תועבר לוועד לפחות  14ימים לפני התכנסות
האסיפה הכללית השנתית לאישור הדוחות.

 .6ביטוח ושיפוי
 .6.1ביטוח שחקנים
העמותה תבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות המאורגנות על-ידה או בהכרתה ,בעצמה
ו/או באמצעות המועדונים החברים בה ,בהתאם לדרישות חוק הספורט והתקנות מכוחו.
 .6.2ביטוח ושיפוי נושאי משרה
האסיפה הכללית רשאית להחליט לשפות ו/או לבטח נושאי משרה בעמותה ,לרבות חברי ההנהלה
והיו"ר ,חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר ,ובעלי תפקיד ניהולי .השיפוי ו/או הביטוח יבוצעו
בהתאם ובכפוף להוראות החוק הנוגעות לעניין.
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 .7משמעת ואתיקה
 .7.1קוד אתי
העמותה מאמצת ומקבלת על עצמה את כללי האתיקה לספורט בישראל – הקוד הגנרי להגינות
והתנהגות ספורטיבית ,של משרד התרבות והספורט והמרכז לאתיקה בירושלים (להלן" :הקוד
האתי").
 .7.2נהלי משמעת
הוועד יתקין נהלים משמעתיים להתנהלות במסגרת פעילויות העמותה .עם אישורם יהיו כל
המשתתפים בפעילויות כפופים לנהלים אלה ,לרבות חברי העמותה ובעלי תפקידים בה ,ספורטאים
ומאמנים ,מארחי התחרויות וכיו"ב.
 .7.3הליכים משמעתיים
 .7.3.1הוועד יקים מוסדות שיפוט פנימיים אשר יהיו אמונים על קיום הנהלים המשמעתיים ,ו/או
יצרף את העמותה לבית הדין העליון של איגודי התאחדות "אילת" (להלן" :מוסדות
השיפוט") .מוסדות השיפוט ידונו ויכריעו במקרים פרטניים הנוגעים למשמעת ואתיקה
בעמותה ובפעילותה ,ובסמכותם להטיל עונשים על פי הקבוע בנהלים שיותקנו.
 .7.3.2מוסדות השיפוט יפעלו באופן עצמאי ובלתי תלוי בשאר מוסדות העמותה ,ויהיו מחויבים אך
ורק להוראות הדין ולתקנות ונהלי העמותה.
 .7.3.3עם הצטרפותו של חבר לעמותה הוא מקבל על עצמו את הוראות התקנון ותקנה זו ,ובכלל זה
הוא מאשר הסכם בוררות בינו לבין העמותה ומוסדותיה ובינו לבין שאר חברי העמותה
והמשתתפים בפעילותה ,בפני מוסדות השיפוט .כל מחלוקת שעשויה להתגלע בין הצדדים
להסכם הבוררות תופנה ראשית לבוררות חובה בהתאם להסכם זה.

 .8הקמת סניפים וארגונם
העמותה רשאית ,בהחלטת הוועד ,להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

 .9העברת נכסים עודפים
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר ,בעל
מטרות דומות ,כמשמעותו בסעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה ,ולא יחולקו בין חבריה.
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 .10איסור חלוקת רווחים
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה ,וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא,
בין חבריה ,אסורה.

 .11הודעות
כל הודעה שתישלח לחבר לכתובת הרשומה בפנקס החברים המנוהל בעמותה ,ייראו בה כאילו הגיעה
לתעודתה בתוך  72שעות ממועד המשלוח.

 .12שינוי תקנון
תקנון זה ניתן לשינוי בהחלטת האסיפה הכללית ברוב של  75%מסך כוח ההצבעה של כלל החברים בעמותה,
למעט שינויים בנספח ב' שדורשים רוב רגיל באסיפה .על אף האמור ,תקנון זה לא יהיה ניתן לשינוי עד לאחר
הבחירות הראשונות בחודש נובמבר שנת .2018
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