
 תקנון היסוד

 הרכב ההנהלה וסמכויותיה –)א(  (1)  )ב( 5תיקון לסעיף 

 

 נוסח קיים:

 : וסמכויותיה ההנהלה הרכב

 .29 יהיה הכללית האסיפה ידי על ייבחרו אשר ההנהלה חברי מספר . 1א. 

 .מקצועניות לא ולקבוצות מקצועניות לקבוצות ,למיעוטים, לנשים ייצוג יינתן ההנהלה הרכבב .2

 מהם אחת שלפחות ציבור נציגי 3 בהנהלה יכהנו ,לעיל( 1) 1 ק"בס כאמור, ההנהלה לחברי בנוסף  .3
 ובחוק 1999 -ט"שנהת, החברות בחוק הנדרשים הכשירות תנאי בהם מתמלאים ואשר, אישה תהיה

 . 1974 -ה"התשל ,הממשלתיות החברות

 . ההנהלה המלצת י"עפ הציבור נציגי את תמנה הכללית אסיפהה .4      

 חברותם ותקופת בהתאחדות כחברים יצטרפו הציבור נציגי, ציבור כנציגי תפקידם מילוי לשם  .5      
 וכתנאי לעמותה הצטרפותם עם בבד בד. בהנהלה כהונתם לתקופת חופפת תהיה בהתאחדות

 מכתבי ההתאחדות של המשפטי היועץ של הנאמנות בידיו הציבור נציגי יפקידו להצטרפותם
 של כהונתה סיום במועד ההתאחדות מן לפרוש בקשתם דבר על והודעות בהנהלה מכהונתם התפטרות

ופקיעת החברות  ההתפטרות מכתבי ייכנסו, כאמור הכהונה סיום עם. מכהנים הם שבה ההנהלה
 . ועניין דבר לכל לתוקף

 
 והמקום לאישה ישוריין בה הרביעי המקום ,ההתאחדות להנהלת מועמדים רשימת בכל  .6

 .מיעוטים לבן -השמיני
 
                                               ,ההתאחדות הנהלת בישיבות כמשקיפים נוספים  אנשים למנות רשאית הכללית האסיפה . 7

 : להלן האמור יתקיים אם אלא הצבעה זכות תהיה לא למשקיפים
 

 מקומו כממלא חבר הנהלה הנעדר של מרשימתו משקיף ישמש, הנהלה מישיבת הנהלה חבר נעדר
 להצביע ספציפי כוח ייפוי יהיה הישיבה לפני להתאחדות שיומצא הכוח שיפוי ובלבד כוחו ומיופה
 .סדר היום על שיעמדו לנושאים ביחס הנעדר החבר במקום

 על להחליט, רשימה כ"ב בקשת פי על רשאית ההתאחדות הנהלת תהא, הכללית האסיפה ישיבות בין 
 האסיפה של בישיבה הראשונה יאושרר  החלפתו/צירופו אשר משקיף ברשימתם החלפת או צירוף

 .החלפתו/לאחר צירופו שתתקיים הכללית
 

 הנהלה. כחברי תפקידם מילוי בגין שכר יקבלו לא ההתאחדות הנהלת חברי  .ב
 

 :הבאים התפקידים ממלאי את חבריה מקרב בוחרת ההנהלה .ג

 
 .הנהלה ר"יו -
 . ההנהלה ר"יו מ"מ -
 גזבר. -
 .כספים ועדת ר"יו -

 . כן לעשות    לנכון שתמצא ככל ר"יו סגן גם לבחור רשאית תהיה ההנהלה -



 .זה לתקנון בנספח כמפורט תהיה שלעיל התפקידים ממלאי של תפקידם הגדרת
 

 מועד ועד בחירתה ממועד כהונתה שתקופת, מזכירות חבריה מקרב לבחור רשאית ההנהלה( 1)  .ד
. ההנהלה ישיבות בין ההתאחדות של השוטפים ענייניה את שתנהל, חדשה הנהלה של בחירתה
 למעט, המשנה ובתקנוני זה בתקנון הקבועות ההנהלה כסמכויות תהיינה המזכירות סמכויות
 :ההנהלה של הבלעדית לסמכותה הנתונים, להלן המפורטים בעניינים

 לאישור כפוף יהיה התיקון, היסוד תקנון בתיקון שמדובר ככל. תקנונים ועדכוני תיקון (א)
 .הכללית האסיפה

 (וגזבר ר"יו סגן, ר"יו מ"מ) בהנהלה תפקידים בעלי מינוי (ב)
 .ועדות ר"יו מינוי (ג)
 ועדה המלצת פ"ע האיגוד הנהלת ר"יו לרבות, השופטים איגוד הנהלת הרכב אישור (ד)

 .העליון ד"ביה נשיא בראשות
 על שייקבעו כפי, שונות משחקים עונות/ולתקופות שונים בנושאים שעה הוראות קבלת (ה)

 .ידה
 והתקשרויות ליגה מנהלת להקמת בהסכם המקצועניות הליגות קבוצות עם התקשרות (ו)

 .אלה בהסכמים ושינויים המנהלת עם חוזיות
 .ציבור נציגי של מינויים על הכללית האסיפה בפני להמליץ (ז)
 החלטות וקבלת לליגה מליגה וירידות עליות ושיטת הליגות מבנה בדבר מדיניות קביעת (ח)

 .לכך בקשר

, הגדרות לנספח 6 בסעיף כמפורט ההנהלה סמכויות תהיינה, לעיל( 1) ק"סב לאמור בנוסף( 2)
 . וסמכויות תפקידים

 – במזכירות יכהנו אשר החברים מספר את ההנהלה תקבע, מזכירות חברי בחירת טרם( 3)
 .11 -מ יותר ולא 7 -מ פחות לא

 הוספת על החלטה לקבל, עת בכל, ההנהלה רשאית, מזכירות חברי 11-מ פחות נבחרו( 4) 
 .זה בסעיף כאמור לבחירתם הליך ולקיים לעיל הקבועה במגבלה, חברים

 
 .והגביע הליגה ועדת את בוחרת ההנהלה  .ה

 
 :הבאות בוועדות תבחר ההנהלה  .ו

 
, והסברה חינוך ועדת', ג ,'ב,'א ליגות ועדת, נוער ועדת, מקצועית ועדה, כספים ועדת  (1)

 .נשים וועדת תקנון ועדת, רגל קט ועדת, רפואית ועדה
 

 . עיניה ראות לפי נוספים במוסדות או נוספות בוועדות לבחור רשאית ההנהלה ( 2)

 מזכירות אישור הטעונה המלצה בגדר הנן ל"הנ הועדות ידי על המתקבלות החלטות  (3) 
 .ההתאחדות

" וסמכויות תפקידים, הגדרות נספח"ב מפורטות הוועדות של התפקידים הגדרות  (4)
 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה לתקנון מצורףה
 

 והסמכויות התפקידים בהגדרות שינויים להכניס רשאית תהיה הכללית האסיפה 
  .וסמכויות תפקידים הגדרת בנספח המפורטים 



 

 נוסח מוצע

 : וסמכויותיה ההנהלה הרכב

מספר הנשים החברות בהנהלה , 29 יהיה האסיפה הכללית ידי על ייבחרו אשר ההנהלה חברי מספר . 1א. 
 מכלל חברי ההנהלה. 30%-לא יפחת מ

  .מקצועניות לא ולקבוצות מקצועניות לקבוצות ,למיעוטים ייצוג יינתן ההנהלה כאמור בהרכב .2

 אחת מהם שלפחות ציבור נציגי 3 בהנהלה יכהנו ,לעיל( 1) 1 ק"בס כאמור, ההנהלה לחברי בנוסף . 3
 ובחוק 1999 -ט"החברות, התשנ בחוק הנדרשים תנאי הכשירות בהם מתמלאים ואשר, אישה תהיה

 . 1974 -ה"התשל הממשלתיות, החברות

 . המלצת ההנהלה י"עפ הציבור נציגי את תמנה הכללית האסיפה .4      

חברותם  ותקופת בהתאחדות כחברים יצטרפו הציבור נציגי, ציבור כנציגי תפקידם מילוי לשם  .5      
 וכתנאי לעמותה הצטרפותם עם בבד בד. בהנהלה כהונתם לתקופת חופפת תהיה בהתאחדות

 מכתבי ההתאחדות של המשפטי היועץ של הנאמנות בידיו הציבור נציגי יפקידו להצטרפותם
 כהונתה סיום במועד ההתאחדות מן לפרוש בקשתם דבר על והודעות בהנהלה מכהונתם התפטרות

ופקיעת  ההתפטרות מכתבי ייכנסו, כאמור הכהונה סיום עם. מכהנים הם שבה ההנהלה של
 . ועניין דבר לכל החברות לתוקף

 
 השמיני ישוריין לבן מיעוטים. ההתאחדות המקום להנהלת מועמדים רשימת בכל . 6

 
 
                                               ההתאחדות, הנהלת בישיבות כמשקיפים נוספים  אנשים למנות רשאית הכללית האסיפה . 7

 : להלן האמור יתקיים אם אלא הצבעה זכות תהיה לא למשקיפים
 

 מקומו כממלא חבר הנהלה הנעדר של מרשימתו משקיף ישמש, הנהלה מישיבת הנהלה חבר נעדר
 להצביע ספציפי כוח ייפוי יהיה הישיבה לפני להתאחדות שיומצא הכוח שיפוי ובלבד כוחו ומיופה
 .סדר היום על שיעמדו לנושאים ביחס הנעדר החבר במקום

 להחליט, רשימה כ"ב בקשת פי על רשאית הנהלת ההתאחדות תהא, הכללית האסיפה ישיבות בין 
 של בישיבה הראשונה יאושרר  החלפתו/צירופו אשר משקיף ברשימתם החלפת צירוף או על

 .החלפתו/לאחר צירופו שתתקיים הכללית האסיפה
 

 כחברי הנהלה. תפקידם מילוי בגין שכר יקבלו לא ההתאחדות הנהלת חברי . ב
 

 ההנהלה בוחרת מקרב חבריה את יו״ר ההנהלה.  .ג

 רשאית לבחור ההנהלהבכפוף להמלצת יו״ר הנהלת ההתאחדות או שני שליש מחברי ההנהלה,  (1ג)
 :התפקידים הבאים ממלאי את חבריה מקרב בהצבעה גלויה

 
 . ההנהלה ר"יו מ"מ -
 גזבר. -
 .ועדות ר"יו -

 סגן יו״ר -

 ההתאחדות מזכירותחברי  -



 .זה תקנוןב כמפורט תהיה שלעיל התפקידים ממלאי של תפקידם הגדרת
 

 סמכויות. ההנהלה ישיבות בין ההתאחדות של השוטפים ענייניה את מזכירות ההתאחדות תנהל( 1) . ד
 בעניינים למעט, המשנה ובתקנוני זה בתקנון הקבועות ההנהלה כסמכויות תהיינה המזכירות

 :ההנהלה של הבלעדית לסמכותה הנתונים, להלן המפורטים

 לאישור כפוף יהיה התיקון, היסוד תקנון בתיקון שמדובר ככל. תקנונים ועדכוני תיקון (א)
 .הכללית האסיפה

ויו״ר ועדות )בכפוף להמלצת  (וגזבר ר"יו סגן, ר"יו מ"מ) בהנהלה תפקידים בעלי בחירת (ב)
 יו״ר ההנהלה או שני שליש מחברי ההנהלה(

 ועדה המלצת פ"ע האיגוד הנהלת ר"יו לרבות, השופטים איגוד הנהלת הרכב אישור (ג)
 .העליון ד"ביה נשיא בראשות

 על שייקבעו כפי, שונות משחקים עונות/ולתקופות שונים בנושאים שעה הוראות קבלת (ד)
 .ידה

 והתקשרויות ליגה מנהלת להקמת בהסכם המקצועניות הליגות קבוצות עם התקשרות (ה)
 .אלה בהסכמים ושינויים המנהלת עם חוזיות

 .ציבור נציגי של מינויים על הכללית האסיפה בפני להמליץ (ו)
 החלטות וקבלת לליגה מליגה וירידות עליות ושיטת הליגות מבנה בדבר מדיניות קביעת (ז)

 .לכך בקשר

לנספח  6 בסעיף כמפורט ההנהלה סמכויות תהיינה, לעיל( 1) ק"בס לאמור בנוסף( 2)
 . וסמכויות תפקידים, הגדרות

 –  במזכירות יכהנו אשר החברים מספר את ההנהלה תקבע, מזכירות חברי בחירת טרם( 3)
נבחרו מספר רשימות להנהלה, תמנה רשימת המועמדים  .11 -מ יותר ולא 7 -מ פחות לא

ההנהלה תבחר את חברי המזכירות   למזכירות לפחות נציג אחד מכל רשימה שנבחרה.
 כאמור בכפוף להמלצת היו״ר או שני שליש מחברי ההנהלה.

 הוספת על החלטה לקבל, עת בכל, ההנהלה רשאית, מזכירות חברי 11-מ פחות נבחרו( 4)
 .זה בסעיף כאמור לבחירתם הליך ולקיים לעיל הקבועה בלהבמג, חברים

 
 .והגביע הליגה ועדת את בוחרת ההנהלה . ה

 
 :הבאות בוועדות תבחר ההנהלה . ו

 
 חינוך ועדת', ג ,',ב'א ועדת ליגות, נוער ועדת, מקצועית ועדה, כספים ועדת ( 1)

  .נשים וועדת תקנון ועדת, רגל קט ועדת, ועדה רפואית, והסברה
 

יבחרו בהתאם לכישוריהם ולניסיונם הרלוונטי לכל  (1כאמור בס״ק ) חברי הועדות א(1)
ועדה והגדרות תפקידיה המפורטות בנספח הגדרות, תפקידים וסמכויות המצורף לתקנון 

 זה. 
 
רשימת בהתאם להמלצת באי כוח   (1כאמור בס״ק ) ההנהלה תבחר בועדות ב(1)

רו מספר רשימות להנהלה, ימליצו באי כוח הרשימות המועמדים שנבחרה להנהלה. נבח
 על מספר חברי ועדות באופן יחסי לכמות חברי ההנהלה שנבחרה מרשימתם.

 
 . עיניה ראות לפי נוספים או במוסדות נוספות בוועדות לבחור רשאית ההנהלה ( 2)



 מזכירות אישור הטעונה המלצה הנן בגדר ל"הנ הועדות ידי על המתקבלות החלטות ( 3) 
 .ההתאחדות

" וסמכויות תפקידים, הגדרות נספח"מפורטות ב הוועדות של התפקידים הגדרות ( 4)
 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה לתקנון המצורף

 
 והסמכויות התפקידים בהגדרות שינויים להכניס רשאית תהיה הכללית האסיפה 
 . וסמכויות תפקידים הגדרת בנספח המפורטים 

 

 

 


