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ג .מקום מושבה של ההתאחדות  -המטווח האולימפי ,רחוב ז'בוטינסקי  ,00הרצליה .42805
ד .מקום מושבה של ההתאחדות ניתן לשינוי על פי החלטת ההנהלה.
ה .ההתאחדות הינה חברה בהתאחדות הבינלאומית לקליעה  I.S.S.Fובהתאחדות האירופית
לקליעה .E.S.C
ההתאחדות הינה חברה בהתאחדות הבינלאומית לרובה קשת .I.A.U
ההתאחדות הינה חברה בהתאחדות הבינלאומית לירי מעשי באקדח .I.P.S.C
ו .ההתאחדות הינה בלתי מסחרית ואין לה מטרות להשגת רווחים כספיים.
ז .ההתאחדות הינה עצמאית ובלתי תלויה בגורמים פוליטיים ו/או חברתיים ו/או כל גורם חיצוני
אחר.
ח .ההתאחדות אינה מבוססת ולא תבסס פעולותיה ו/או הרכבה ו/או כוונותיה על מצע
אידיאולוגי-פוליטי כלשהו.
סעיף 6
מטרות ההתאחדות
א .פיתוח ,קידום ,ריכוז וניהול של ספורט הקליעה בישראל על כל מקצועותיו.
ב .ייצוג מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות בקליעה ,בארץ ובחו"ל.
ג .ייצוג מדינת ישראל באירועים ספורטיביים בינלאומיים הקשורים בספורט הקליעה.
ד .קידום ספורט הנשים תוך מתן הזדמנות שווה לנשים ולגברים להתחרות ,לפעול ולנהל.
ה .טיפוח ההישגיות במקצועות הקליעה השונים בקרב האגודות החברות והספורטאים.
ו .פיתוח וטיפוח קשרי תרבות וחברה בין קלעי ישראל לבין קלעים ממדינות זרות.
ז .פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ,איגודי ספורט וספורטאים ממדינות זרות ואירגון
תחרויות בינארציות ובינלאומיות בקליעה על כל מקצועותיה.
ח .טיפוח ערכי תרבות ומוסר בקרב האגודות החברות בהתאחדות.
ט .טיפוח יחסי רעות וכבוד הדדי בין האגודות החברות בהתאחדות.
י .הקמת סגל נבחרת לאומית בקליעה ופיקוח עליו במקצועות רובה ,אקדח ,וצלחות חרס
(מקצועות אולימפיים) וכן ברובה קשת ובירי מעשי באקדח.
יא .ארגון תחרויות ואליפויות ישראל בקליעה ופיקוח עליהן.
יב .פיתוח המשאבים הרוחניים והגופניים של הקלעים בסגל הנבחרת הלאומית ובסגלים אחרים,
וטיפוח הרגלי תרבות הגוף ,משמעת ודייקנות בקרב קלעי ההתאחדות וחבריה.
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יג .ארגון תחרויות ליגה וגביע בקליעה ומפעלים אחרים.
יד .סיוע ויעוץ לאגודות החברות בהתאחדות.
טו .קביעת חוקים ,תקנות ,נהלים וסדרים בספורט הקליעה בתיאום ו/או בכפוף לדיני מדינת ישראל
ולתקנות התאחדות הקליעה הבינלאומית.
טז )8( .הקמת בתי ספר לקליעה ,למאמנים ,למדריכים ,לשיפוט ,לפיקוח ולהשתלמויות בנושאי
הקליעה השונים.
( )6ניהול ,החזקה ,פיקוח והוראה של בתי הספר הנזכרים בסעיף קטן (.)8
יז .הקמת מטווחים למקצועות הקליעה הספורטיבית השונים ,ניהולם ופיקוח עליהם.
יח .טיפול ביצירת והשגת האמצעים הדרושים ,לצורך ביצוע מטרות ההתאחדות ,מאת גופים
ומוסדות ממשלתיים ,ציבוריים ,עירוניים ,צבאיים ואחרים ,וכן מגופים ו/או אנשים פרטים.
יט ) 8( .רכישת נכסים מכל מין וסוג בין ניידי ובין דלא ניידי ,זכויות וזיכיונות בקשר לנ"ל לשם
ביצוע וקידום מטרות ההתאחדות ,בין אם בדרך של מתנה או עזבונות ,ובין אם בכל דרך חוקית
אחרת.
( )6חתימה על חוזים ,הסכמים ,מסמכים ושטרות לשם ביצוע האמור בסעיף קטן ( )8לעיל.
סעיף 1
החברות בהתאחדות
א .ההתאחדות מורכבת מאגודות (קבוצות) המסונפות לה והרשומות בהתאחדות  .ייעשה רישום
נפרד של אגודות העוסקות במקצועות האולימפיים ,ואגודות העוסקות בירי מעשי .אגודה,
שאינה פעילה בירי מעשי ,תרשם ברישום של האגודות במקצועות האולימפיים.,
ב .קבוצה ,החברה בהתאחדות ,חייבת לקבל את הכרעת המוסדות המנהליים והשיפוטיים של
ההתאחדות.
ג .אגודה/קבוצה ,החברה בהתאחדות ,חייבת לקבל את הכרעת בית הדין העליון של ההתאחדות
בכל העניינים שבינה לבין אגודות/קבוצות אחרות המסונפות להתאחדות או בינה לבין
ההתאחדות.
ד .א סור לאגודות/קבוצות ,המסונפות להתאחדות ,להתחרות בתחרות כלשהי עם אגודות ו/או
קבוצות שאינן משתייכות להתאחדות ,אלא אם קיבלו רשות לכך ,בכתב ,מאת הנהלת
ההתאחדות ,על פי בקשה אשר תוגש לפחות עשרה ימים לפני קיום התחרות .בקשה להרשות
תחרות עם אגודות מחו"ל ,בישראל או מחוץ לה ,תוגש בכתב לא יאוחר מחודש לפני המועד
לקיום התחרות.
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ה .אין חברות בהתאחדות של ספורטאים בודדים .
ו .אין חברות בהתאחדות אלא של אגודה/קבוצה שהייתה רשומה בהתאחדות לספורט בישראל עד
לתאריך הקמתה של ההתאחדות ורישומה כחוק ,בכפוף לקבלת חברים חדשים.
ז .כל אגודה/קבוצה תשלם להתאחדות מס שנתי ,בשיעור שיקבע ע"י הנהלת ההתאחדות.
ח .חברותה של אגודה/קבוצה בהתאחדות תופסק באחד מהמקרים הבאים:
 .8אי תשלום המס השנתי במועד חידוש הרישום ,כפי שיתפרסם בחוזרי ההתאחדות.
 .6בעקבות פסק דין של ועדת המשמעת ו/או בית הדין העליון של ההתאחדות.
 .1אי חידוש כרטיסי המתחרה של חברי האגודה והמועדון.
 .4פירוק האגודה.
י .הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה ,אם לקבל או לא לקבל אגודת ספורט
כחברה בהתאחדות .החלטה זו חייבת להתקבל ברוב מוחלט של חברי ההנהלה.
סעיף 4
קבלת חברים חדשים
א .כל אגודה ו/או קבוצה אשר עיקר תפקידיה ומטרותיה הינם קליעה ספורטיבית ופיתוח הקליעה
הספורטיבית ,ואשר קלעיה חובבים ,בהתאם להגדרות התאחדות הקליעה הבינלאומית ,רשאית
להגיש בקשה להתקבל כחברה בהתאחדות ,בתנאי שהיא רשומה כעמותה על פי חוק העמותות,
ומטרות האגודה הן ספורטיביות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ואינה מיצגת גוף מסחרי כל שהוא
וביקשה לרשום לפחות  86חברים.
ב .האגודה/קבוצה הרוצה להתקבל כחברה בהתאחדות ,תגיש להנהלת ההתאחדות את המסמכים
הבאים:
( )8בקשה בכתב ,חתומה ע"י ב"כ האגודה/קבוצה ,בצירוף חותמת האגודה/קבוצה עם חתימות
מורשי החתימה (יו"ר ,גזבר ושמות חברי ההנהלה).
( )6פרטיכל של האסיפה הכללית או של המוסד המוסמך של האגודה/קבוצה שבו התקבלה
ההחלטה על הגשת בקשה להתקבל להתאחדות.
( )1שני העתקים של תקנון האגודה/קבוצה.
( )4מספר ותאריך הרישום אצל רשם העמותות של האגודה/קבוצה.
( )0רשימת חברי ועד האגודה/קבוצה וכתובותיהם.

ג .על החלטות הנהלת ההתאחדות לדחות בקשה כאמור לעיל יהיה ניתן לערער בפני ביה"ד העליון

-0של ההתאחדות והחלטתו בנדון תהיה סופית ומחייבת.
ד .אישרה הנהלת ההתאחדות קבלת אגודה/קבוצה חדשה להתאחדות ,תצורף האגודה/קבוצה
לליגה בקטגוריה המתאימה ברמה הנמוכה ביותר ,לאחר שתמלא שאלון בצירוף דמי הרשמה,
מיסי ליגה ומס שנתי שנקבעו ו/או יקבעו ע"י הנהלת ההתאחדות.
ה .הפך מועדון קיים הרשום בהתאחדות לעמותה רשומה ,יישאר המועדון בליגה בה היה עובר
לשינוי מעמדו המשפטי.
ו .כל אגודת ספורט ,החברה בהתאחדות ,חייבת לבטח את הספורטאים הרשומים בה כנגד
הסיכונים הנובעים מפעילותם הספורטיבית ועל פי הוראות חוק הספורט.
סעיף 0
א .רישום ספורטאים בהתאחדות
( )8ספורטאי רשום בהתאחדות חייב להיות אזרח ישראלי או מי שעלה לארץ לפי "חוק השבות"
ושהה בארץ  1חודשים ברציפות לפני פתיחת עונת הפעילות הספורטיבית.
( )6ספורטאי יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד בכל אחד מהענפים  -בירי מעשי ואולימפי
( )1כל ספורטאי חדש רשאי להירשם ורשאי להשתתף בתחרויות לאחר קבלת כרטיס מתחרה.
( )4הרשמת ספורטאי חדש תעשה ע"י הגשת טופס הרשמה הכולל אישור של בדיקה רפואית
החתום ע"י רופא שהוא ממולא וחתום כחוק .לטפסים הנ"ל יש לצרף תמונה אחת ,צילום
תעודת זיהוי או דרכון של הספורטאי ,הכל לפי המקרה .כל טופס הרשמה של קטין חייב
לשאת בצד חתימת הספורטאי את חתימת אחד מהוריו ,או אפוטרופוס.
( )0טפסי ההרשמה ייחתמו ע"י הספורטאי אישית וכן נציג האגודה ,אשר לו זכות חתימה
המוכרת בהתאחדות הקליעה ,בצירוף חותמת האגודה.
( )2הנהלת ההתאחדות רשאית להתיר השתתפות ספורטאים אורחים (תיירים וכו') אשר אינם
ספורטאים הרשומים בהתאחדות בתחרויות הנערכות ע"י ההתאחדות.
( )9ספורטאי ייחשב כנרשם להתאחדות רק לאחר שטופס הרשמתו ייחתם בחותמת
ההתאחדות.
( )0ספורטאי אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון ,לא יהיה זכאי להיות רשום
בהתאחדות ,אלא לאחר עבור תקופה של  6שנים מיום תום ריצוי העונש.
( )7רישום ספורטאים ואגודות ספורט יעשה בין  80לאוגוסט לבין  80בספטמבר בכל שנה.
ההנהלה רשאית לשנות את תקופת הרישום ובלבד שתודיע על כך לא יאוחר מחודש לפני
תחילת מועד תקופת הרישום.

ב .חידוש רישום הספורטאים
( )8כל אגודה/קבוצה חייבת לחדש את כרטיסי המתחרה שלה ,אחת לשנה ,לפני תחילת עונת

-2המשחקים או הפעילות ,במועד הקבוע לרישום ספורטאים ואגודות ספורט.
( )6אגודה/קבוצה אינה רשאית לשתף בתחרויות ו/או באירועים ,הנערכים מטעם ההתאחדות,
ספורטאי אשר כרטיסו לא חודש.
( )1ספורטאי אשר אגודתו/קבוצתו הודיעה רשמית על פירוקה ,יחשב כספורטאי משוחרר ויהא
רשאי להירשם בכל עת כקלע חדש בכל אגודה/קבוצה החברה בהתאחדות.
( )4כל אגודה/קבוצה חייבת לערוך בדיקות רפואיות לספורטאיה במועדים הקבועים בחוק
הספורט ובתקנות מכוחו.
( )0קלע אשר כרטיסו לא חודש ע"י אגודתו/קבוצתו ,בתקופה הרשמית של חידוש כרטיס
המתחרה ,ייחשב קלע חופשי ויוכל להירשם ,בכל עונת התחרויות ,לכל קבוצה אחרת כקלע
חדש ,בכפיפות להוראות התקנון בדבר רישום ספורטאים חדשים.
ג .העברת ספורטאים מאגודה לאגודה
( )8העברת ספורטאי מאגודה לאגודה תהא חוקית אם האגודה בה הוא רשום תשחרר אותו,
כחוק ,על גבי טופס שחרור והאגודה אשר אליה ברצונו להצטרף תמלא ,כחוק ,טופס
הרשמה.
( )6את הטפסים הנ"ל יש למסור ,בצירוף כרטיס המתחרה למשרד ההתאחדות.
( )1העברת הספורטאים תהא מותרת בין התאריכים  80באוגוסט עד  80בספטמבר בכל שנה.
( )4ההנהלה רשאית לקבוע מועד העברות נוסף או לשנות את מועד ההעברות ובלבד שתודיע על
כך לא יאוחר מחודש לפני תחילת מועד תקופת ההעברות האמור בסעיף קטן ( )1לעיל.
( )0ההתאחדות תפרסם את מועד תחילת עונת המשחקים ,לפחות שישה שבועות לפני תחילתם.
( )2ספורטאי שגילו פחות מ 80-שנה יוכל ,באין הסכמת אגודתו (להלן" :הקבוצה") להעברתו,
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת (להלן" :הקבוצה הקולטת") והוא יוכל לעבור
לקבוצה הקולטת לאחר סיומה של העונה בה הודיע על רצונו לעבור לקבוצה.
ד .ספורטאי בהסגר
( )8ספורטאי שגילו מעל  80שנה ,הרוצה לעזוב את אגודתו וזו אינה מוכנה לשחררו ,רשאי
להיכנס להסגר ,אשר בסיומו יהיה חופשי ויוכל לעבור לכל אגודה אחרת ,הרשומה
בהתאחדות ,לפי בחירתו.
( )6ספורטאי שגילו מעל  80שנה ,הנמצא בהסגר ,אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהי (אליפות,
גביע ,ידידותיות ,תחרויות בינלאומיות ובינארציות ,תחרויות אימון וכו') בארץ ובחו"ל.
( )1למרות האמור בס"ק ( )6דלעיל ,רשאית הנהלת ההתאחדות ,ברוב מוחלט של חברי
ההנהלה ,להתיר השתתפות של ספורטאי ,הנמצא בהסגר ,במשחקים בינארציים ובאימונים

הנערכים לקראת משחקים בינארציים.
ה .הכניסה להסגר
( )8כניסתו של ספורטאי שגילו מעל  80שנה להסגר ,תחשב חוקית אך ורק אם ישלח לאגודתו,

-9בדואר רשום ,טופס כניסה להסגר וימציא למשרד ההתאחדות העתק טופס ההסגר בצירוף
קבלת הדואר המודיעה על משלוח מקור הטופס לאגודתו.
( )6האגודה אליה משתייך הספורטאי ,חייבת להמציא להתאחדות את כרטיסו ,מיד לאחר
קבלת ההודעה על כניסת הספורטאי להסגר.
( )1את טופס הכניסה להסגר יהיה רשאי הספורטאי לשלוח להתאחדות ,אך ורק בפגרה שבין 6
עונות ספורט ,בענף הספורט בו הוא רשום ופעיל.
ו .חישוב תקופת ההסגר
( )8תקופת ההסגר של ספורטאי שגילו מעל  80שנה ,תהא כקבוע בחוק הספורט.
( )6ספורטאי לא יהיה רשאי להיכנס להסגר בזמן שהוא מרצה עונש הרחקה מפעילות
ספורטיבית ,שנגזר עליו ע"י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של ההתאחדות.
ז .ביטול ההסגר
( )8ספורטאי שגילו מעל  80שנה ,רשאי לבטל את כניסתו להסגר ולחזור לאגודתו ,אך ורק עם
הגשת טופס ביטול ההסגר חתום על ידו .ביטול זה יכול להעשות אך ורק לאחר עבור חודש
ימים מיום כניסתו של הספורטאי להסגר.
( )6אם הספורטאי הנמצא בהסגר מקבל שחרור ע"י אגודתו ,הסגרו יבוטל והוא יורשה לעבור
לאגודה אחרת ,כפוף להוראות שבתקנון זה לגבי העברת ספורטאים .בכל הקשור להעברתו
לקבוצה אחרת ,ייחשב הספורטאי כספורטאי של הקבוצה אליה השתייך בעת כניסתו
להסגר.
ח .הוראות נוהל בענין העברת ספורטאים שגילם פחות מ 81-שנה
על העברת ספורטאים שגילם פחות מ 80-שנה יחולו הוראות חוק הספורט כפי שיהיו מעת לעת.
ט .איחוד אגודות/קבוצות
( )8אגודה/קבוצה אינה רשאית להתאחד עם קבוצה מליגה אחרת על מנת להמשיך ולשחק
בליגה גבוהה יותר.
( )6בכל מקרה של איחוד אגודה/קבוצה מליגה כלשהי עם אגודה/קבוצה מליגה אחרת ,יאושר
איחוד כנ"ל ,אך ורק אם האגודה/קבוצה המאוחדת תשחק בליגה נמוכה יותר ,בה שיחקה
קודם לאיחוד אחת האגודות/קבוצות.
איחוד כנ"ל יכול להיעשות אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית בין עונת תחרויות אחת
למשנה.
( )1אגודה/קבוצה הרוצה להתאחד עם אגודה/קבוצה מאותה ליגה ,רשאית לעשות כן באישור

הנהלת האיגוד אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית שבין עונת תחרויות אחת למשנה.
( )4אגודה/קבוצה רשאית להוסיף לשמה שם או חלק משם של אגודה/קבוצה אחרת הרשומה
בהתאחדות באישור ההנהלה; ובלבד שבשם החדש לא יהיה משום הטעיית הציבור.

-0( )0אם אגודה/קבוצה התאחדה עם אגודה/קבוצה אחרת או שינתה את שמה ,אסור לה להכניס
שינוי נוסף בשמה ,להוסיף או לגרוע ממנו במשך שנתיים מיום האיחוד או שינוי השם.
י .הפסקת חברות
( )8ההנהלה רשאית להוציא ,מההתאחדות ,לתקופה מוגבלת או לצמיתות ,כל אגודה אשר
עברה על תקנון ההתאחדות או לא שילמה מיסים כסידרם.
( )6לאגודה ,שהוצאה מההתאחדות ,זכות ערעור בפני בית הדין העליון.
( )1חברות ספורטאי תופסק לאחר שנגזר דינו בעקבות הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון,
בבית-משפט מוסמך לאחר שמוצו כל הליכי הערעור.
( )4כל אגודה/קבוצה חייבת לדאוג לכך ,שלא יכללו בין חברי הנהלתה וכן בין ממלאי
התפקידים אנשים בעלי עבר פלילי ,שיש עימו קלון על פי קביעת בית המשפט ב 0-השנים
שמיום תום ריצוי העונש.
סעיף 2
חובבנות
א .תתקבלנה כחברות בהתאחדות ,אך ורק אגודות אשר קלעיהן הם חובבנים.
ב .הגדרת החובבנות לפרטיה תהיה כמוגדר ע"י התאחדות הקליעה הבינלאומית  I.S.S.Fמעת לעת
ב .ISSF Eligibility and Sponsorship Rules -
ג .קלע הנחשב מקצוען לא יוכל להתחרות בתחרויות המאורגנות ו/או מוכרות ע"י ההתאחדות.
סעיף 9
נכסים והכנסות
א .כל ההכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך ורק לבצוע וקידום מטרותיה.
ב .חלוקת כספים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חברי העמותה – אסורה.
ג .פורקה העמותה ,יסולקו חובותיה ,ויתרת כל ההכנסות ,רכושה וזכויותיה לא יחולקו בין חבריה
ויועברו למוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  )6( 7לפקודת מס ההכנסה.

פרק ב'  -מוסדות ההתאחדות
סעיף 0
כללי
א .מוסדות ההתאחדות:

-7( )8האסיפה הכללית.
( )6ההנהלה.
( )1ועדת משמעת.
( )4בית הדין העליון.
( )0ועדת ביקורת או מבקר רואה חשבון.
ב .מוסדות ההתאחדות יכהנו תקופה של  4שנים מיום הבחירה.
ג .א סיפה כללית שלא מן המנין רשאית לקצר תקופת כהונה של מוסד ממוסדות ההתאחדות מכל
סיבה שהיא ולבחור אחרים במקומם .החלטה על קיצור תקופת כהונה טעונה רוב של שני-
שלישים מהמצביעים המשתתפים באסיפה על פי קולות ההצבעה שלהם.
סעיף 7
האסיפה הכללית
א .מועד ומשתתפים
( )8האסיפה הכללית תכונס אחת לשנה ,במועד אשר יקבע ע"י הנהלת ההתאחדות.
( )6לאסיפה הכללית יוזמנו :נציגי האגודות בעלי זכות ההצבעה ,חברי ההנהלה ובעלי תפקידים.
( )1זכות הצבעה תינתן אך ורק לנציגי האגודות החברות.
ב .הזמנות
הזמנות למשתתפים באסיפה הכללית ,תשלחנה לאגודות לא יאוחר מאשר  65יום לפני מועד
האסיפה ,ויפורט בהן סדר היום של האסיפה וכן קולות ההצבעה של כל המועדונים ודרך חישוב
הקולות .כל מועדון חבר יוכל להשיג על החישוב של קולות ההצבעה עד עשרה ימים לפני מועד
האסיפה הכללית.
ג .סדר היום הקבוע והצעה לסדר היום
סדר יומה של האסיפה הכללית יהיה כדלקמן:
( )8אישור זיהוי הנציגים ,אשר ייעשה ע"י ההנהלה.
( )6בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה הכללית.
( )1דברי פתיחה ע"י יו"ר הנהלת ההתאחדות.

( )4דו"ח ההנהלה.
( )0דו"ח כספי לגבי השנה החולפת ודו"ח ועדת ביקורת.
( )2בחירת הנהלה ,בית-דין עליון וועדת ביקורת (אחת ל 4-שנים).
( )9דיון פתוח.
( )0הצעות נוספות בקשר לסדר היום יש להגיש למזכירות ההתאחדות ,לא יאוחר מאשר 85
ימים לפני מועד האסיפה הכללית .הצעות כנ"ל חייבות להיות נתמכות ע"י אגודות/קבוצות,
אשר להן לפחות  65אחוזים מקולות בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית לפי הקבוע
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ד.

בהזמנה.
זכות הצבעה
( )8לכל אגודה רשומה בהתאחדות ,אשר חברי האגודה השתתפו לפחות בעונה שהסתיימה לפני
האסיפה הכללית ב 1-תחרויות המאורגנות על ידי התאחדות הקליעה וחידשה את הרשמתה
לעונה בה מתקיימת האסיפה הכללית ,יהיה קול אחד.
( )6אגודה/קבוצה פעילה בירי אולימפי ,אשר השתתפה בעונה ,שקדמה לאסיפה הכללית ,באחת
מהליגות המוכרות ע"י ההתאחדות ,תהא רשאית להצביע במספר קולות הצבעה נוספים
בהתאם לליגה אליה תשתייך ביום האסיפה הכללית ,בכפוף לכך ,שרק קבוצה אחת מכל
אגודה תחשב לצורך הענקת קולות ההצבעה ,ללא קשר למספר הקבוצות אשר אותו מועדון
חבר רושם לליגה.
( )1באם באותו ענף בו מתקיימת ליגה קיים דירוג לליגה אחת  -יינתן קול הצבעה אחד לכל
מועדון הפעיל באותה ליגה.
באם באותו ענף בו מתקיימת ליגה קיים דירוג לשתי ליגות  -יינתנו שני קולות הצבעה
למועדון הפעיל בליגה העליונה וקול הצבעה אחד למועדון הפעיל בליגה הנמוכה (דהיינו
מכסימום  1נקודות למועדון).
באם באותו ענף בו מתקיימת ליגה קיים דירוג לשלוש ליגות  -יינתנו שלושה קולות הצבעה
למועדון הפעיל בליגה העליונה ,שני קולות הצבעה למועדון הפעיל בליגה האמצעית וקול
הצבעה אחד למועדון הפעיל בליגה הנמוכה (דהיינו מכסימום  2נקודות למועדון).
אין קולות הצבעה בגין השתתפות בליגה אשר הוגדרה כליגה נסיונית ו/או אישית.
( )0אגודות המתחרות בענפים אולימפיים בהם מתקיימת אליפות ישראל ,יקבלו קולות
הצבעה נוספים כמפורט להלן.
( )2הניקוד לקולות ההצבעה הנוספים בגין הישגים באליפות ישראל מצטבר ויחושב לגבי
מחזור אליפות ישראל שהסתיים לפני המועד בו מתקיימות הבחירות (לדוגמה  -אם
האסיפה בחודש מרץ ולא התקיימו עדיין כל תחרויות אליפות ישראל באותה שנה ,יהיה
המדד תוצאות אליפות ישראל בשנה שקדמה לאסיפה).

( )9הניקוד ינתן למועדונים המדורגים במקומות  8-2באליפות ישראל בכל מקצוע (קבוצתי
ואישי בהתאמה):
מס' קבוצות מקום
(או מתחרים) ראשון
 6קבוצות
 5קבוצות
 4קבוצות

 7נק'
 9נק'
 0נק'

מקום שני

מקום
שלישי

מקום
רביעי

מקום
חמישי

מקום
שישי

 9נק'
 0נק'
 1נק'

 0נק'
 1נק'
 6נק'

 1נק'
 6נק'
 8נק'

 6נק'
 8נק'

 8נק'

 - 88( )0היה ובתחרות לא השתתפו מספר קבוצות נדרש כמפורט לעיל ,ייערך החישוב בגין אותה
תחרות על פי הדירוג האישי של הקלעים באותה תחרות; ובלבד שלא תילקח בחשבון
תוצאה של יותר מקלע אחד למועדון משתתף ,על פי הקבוע לגבי הניקוד לתחרות בה
השתתפו ארבע קבוצות .האגודה בעלת מירב הנקודות בסיכום הכללי תקבל  0קולות
להצבעה .מספר הנקודות שצברה האגודה בעלת מירב הנקודות מחולק ל 0-יהיה "מדד
לקול" עבור שאר האגודות.לגבי כל אגודה יחולקו מס' הנקודות שצברה ב"מדד לקול"
והתוצאה שתתקבל תעוגל כלפי מאלה וכלפי מטה לפי חצאי נקודה ותהווה קולות הצבעה
נוספים.
( )7היום הקובע לרישום ספורטאים ואגודות ,כדי להשתתף באסיפה הכללית ,הוא מועד
ההרשמות הסופי לעונה בה מתקיימת האסיפה הכללית.
( )85לאגודה אשר הוצאה ממשחקי הליגה או שחברותה בהתאחדות הופסקה בהתאם לתקנון
זה ,לא תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית.
( )88לאגודה שנתקבלה כחברה חדשה בהתאחדות ,תינתן זכות הצבעה באסיפה הכללית,
לאחר סיום  0חודשים מיום האישור כחברה בהתאחדות.
( )86אגודה שלא שילמה את מיסי החבר שלה ,עד מועד האסיפה הכללית ,או חייבת תשלומים
כלשהם בגין עונה ו/או עונות קודמות (וההנהלה לא אישרה לה את הסדר החוב לא יאוחר
מחודש לפני האסיפה הכללית) ,לא תורשה להשתתף ו/או להצביע באסיפה הכללית אלא
אם שילמה את חובותיה עד למועד האסיפה הכללית .למען הסר ספק  -מיסי החבר הינם
הרשמת האגודה ולא הרשמת הספורטאים לתחרויות.
( )81אגודה אשר לא שילמה את דמי ההרשמה עבור ההשתתפות בליגה לעונה המתקיימת בעת
קיום האסיפה ,וההנהלה לא אישרה לה בכתב דחיית התשלום ,לא תקבל נקודות הצבעה
בגין השתתפות בליגות.

ה .חוקיות האסיפה הכללית וההצבעות בה
( )8האסיפה הכללית הרגילה תהא חוקית כשיהיו נוכחים בה באי כח של  6/1מהאגודות החברות
בהתאחדות .בהעדר מספר כזה ,תידחה האסיפה הכללית לחצי שעה באותו היום ,ובתום
אותה חצי שעה ,תהיה חוקית בכל מספר משתתפים ,והחלטותיה תחייבנה את כל האגודות.
( )6ההחלטות תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה ו/או ע"י יפוי כח
(בכפוף לאמור בסעיף קטן (ז) להלן) ,על פי קולות ההצבעה כאמור לעיל.
( )1כל רשימת מועמדים חייבת להיתמך ע"י אגודות ,אשר להן לפחות  65%ממספר הקולות של
בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית .רשימת מועמדים תוגש לא יאוחר מעשרה ימים לפני
האסיפה ופרסום מוקדם של הרשימות ייעשה לא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן .למען
הסר ספק – אגודה לא תתמוך ביותר מרשימה אחת ומועמד לא יהיה רשום ביותר מרשימה

 - 86אחת.
ו .זיהוי נציגי האגודות
על נציגי האגודה/קבוצה להופיע במקום האסיפה ,שעה לפני תחילתה ולהביא עימם יפוי כח
חתום כדין .לא ייצג אדם יותר מאשר שני חברים בעמותה באסיפה הכללית.
ו – 8 .יפוי הכוח ישא את מועד האסיפה הספציפית לגביה הוא ניתן.
ו – 2 .יפוי הכוח יכלול את עמדת האגודה  /קבוצה שנתנה את ייפוי הכוח בנוגע לנושאים אשר
עומדים על סדר היום.
ו – 3 .יפוי כוח יכול להינתן רק לחבר האגודה  /קבוצה (עמותה).
ז .שיטת הבחירות להנהלת ההתאחדות
( )8מספר חברי ההנהלה יהיה אחד-עשר.
( )6הבחירות להנהלת ההתאחדות תהינה חשאיות אלא אם כן הוגשה רשימת מועמדים אחת
בלבד.
( )1במקרה והוגשה רשימת מועמדים אחת בלבד ,תיערך הצבעה גלויה ,וההכרעה תתקבל ברוב
קולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה ,ואשר הצביעו בפועל.
( )4במידה ותוגש יותר מרשימת מועמדים אחת ,תערכנה הבחירות להנהלה ע"י הצבעה
חשאית ,לפי הרשימות אשר תוצענה ע"י האגודות המגישות רשימות מועמדים.
( )0ישוריין מקום בהנהלה לאישה אחת; ובנוסף תבחרנה נשים נוספות על פי מפתח של חברת
הנהלה נוספת בגין חלקן היחסי של הספורטאיות הפעילות הרשומות בהתאחדות (על פי
ההגדרות שנקבעו לתקצוב אגודות ספורט) על פי חברת הנהלה לכל  85%מלאים של חלקן
היחסי של הנשים מקרב הספורטאים הפעילים.
( )2כל חבר בהתאחדות ,הזכאי להצביע בבחירות ,יקבל פתקי הצבעה שמספרם כמספר קולות

ההצבעה להם הוא זכאי .על כל פתק הצבעה יירשמו שמות כל המועמדים לבחירה ,על
פי הרשימות אשר הוגשו במועד להנהלת ההתאחדות ,על פי הרשימות (כל רשימה
בנפרד).
( )9ההצבעה תיעשה ע"י סימון הרשימה בה תומך החבר המצביעה.
( )0כל הטפסים יהיו אחידים לכל החברים.
( )7כל רשימה תזכה לחברי הנהלה על פי האחוז היחסי של קולות המצביעים בעד הרשימה.
הרשימה בעלת העודף הגדול ביותר של הקולות תזכה לחבר נוסף בהנהלה.
( )85רשימות שונות רשאיות להגיע ביניהן להסכמות בדבר חלוקת עודפים או איחוד לענין
עודפים ובלבד שההסכמה תיעשה בכתב ,תומצא להנהלת ההתאחדות לפחות יום לפני
האסיפה הכללית ותודע בפתח האסיפה הכללית לפני ההצבעה.
( )88היה ורשימה מסויימת תזכה במספר קולות ,המזכה אותה ביותר חברי הנהלה מאשר
הציבה ברשימה ,יתחלק העודף בין הרשימות האחרות ,על פי גודלן היחסי בינן לבין עצמן.
( )86ההכרזה על חברי ההנהלה שנבחרו תיעשה במעמד האסיפה הכללית .ההכרזה תהווה ראיה

 - 81חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת חברי ההנהלה ,בכפוף לערעור על תוצאות הבחירות.
( )81היה וחבר הנהלה פרש מתפקידו או הועבר מתפקידו ע"י האסיפה הכללית תוך כדי תקופת
כהונתו ,ייכנס במקומו להנהלה המועמד הבא בתור ברשימה שמכוחה נבחר.
( )84פתקי הצבעה אשר סומנו בהן יותר או פחות מרשימת מועמדים אחת ייחשבו כפתקים
פסולים.
( )80כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה ,תמשיך ההנהלה היוצאת למלא את תפקידה.
( )82היה ובית הדין העליון יבטל את תוצאות הבחירות ויורה על קיום בחירות חדשות ,ייקבע
מועד חדש לבחירות שיהיה לא יותר מחודש לאחר החלטת בית הדין העליון.
סעיף 85
הנהלת ההתאחדות
א .כללי
( )8חברי הנהלת ההתאחדות פועלים שלא על מנת לקבל שכר .אין בכך כדי למנוע שיפוי חברי
הנהלה בגין הוצאות סבירות שהוציאו לצורך מילוי תפקידם ,בכפוף להוראות הדין.
( )6ההנהלה תבחר מקרב חבריה את ממלאי התפקידים הבאים


יו"ר ההנהלה.



מ"מ יו"ר ההנהלה.



גזבר.



חברי ועדת כספים (שהגזבר יהיה אחד מהם).

( )1ההנהלה רשאית לבחור ,מדי פעם ,אדם שיכהן כנשיא כבוד ,לפרק זמן שייקבע ע"י ההנהלה.
ההנהלה רשאית לבחור ביותר מאדם אחד לתפקיד נשיא כבוד ,במקרים מיוחדים.
ב .תפקידי ההנהלה
( )8פיקוח ויישום תקנוני ההתאחדות וחוקיה ע"י ועדותיה וע"י האגודות/הקבוצות החברות
בה.
( )6ארגון ישירות או באמצעות ועדותיה של תחרויות שונות ,לרבות תחרויות ליגה וגביע,
קביעת מבנה הליגות וחלוקת האגודות/קבוצות לפיה.
( )1ארגון תחרויות של הנבחרת נגד נבחרות של מדינות אחרות.
( )4פיקוח על עריכת תחרויות ע"י אגודות/קבוצות חברות בהתאחדות ,בארץ ומחוצה לה,
ואישורן המוקדם.
( )0ניהול ופיקוח על חילופי משלחות של התאחדות הקליעה ואגודות/קבוצות החברות בו

 - 84ומשלחות של מדינות אחרות.
( )2ניהול ענייניה הכספיים של ההתאחדות ,בחינת תקציבה ואישורו ,וקביעת תשלומים החלים
על החברים ,לרבות מסים ,דמי הרשמה ,דמי העברה ודמי השתתפות.
( )9הפעלת משרד ההתאחדות ,קבלתם לעבודה ופיטוריהם של סגל העובדים והמאמנים.
( )0אישור הרכבן של הועדות השונות הפועלות במסגרת ההתאחדות.
( )7הקמת ועדות נוספות לפי ראות עיניה ,והגדרת סמכויותיהן.
( )85ייצוג ההתאחדות כלפי מוסדות וגורמים בארץ ובחו"ל.
( )88יישוב חילוקי דעות בין אגודות/קבוצות החברות בהתאחדות ,אשר יובאו לפניה ,בהסכמת
כל האגודות המעורבות בכתב.
( )86מתן המלצה לבית הדין העליון לחנינה לאגודות/קבוצות או שחקנים ,אשר נענשו ע"י ועדת
המשמעת .החלטה על חנינה תהא בסמכותו הבלעדית של בית-הדין העליון.
( )81רישום קלעים ואישור העברתם מאגודה לאגודה בתקופת ההעברות (.)80/0-80/7
( )84קביעת מדיניות וביצוע של פעולות הדרכה ,קורסים למאמנים ולמדריכים וכו'.
( )80הכשרת מאמנים ושופטים בינלאומיים.
( )82הפעלת קורסים ארציים לשופטים ומפקחי מטווחים.
( )89מתן ייעוץ להקמת מטווחים בישראל לגופים שונים.
( )80הקמת מטווחים ופרוייקטים אחרים ,הקשורים לנושא קליעה ,וחתימה על הסכמים בשם

התאחדות הקליעה בישראל לצורך זה.
( )87רכישה ,תחזוק ושכלול ציוד הקשור לנושא הקליעה ,אשר יירשם בספר האינוונטר.
( )65הוצאה והפצה של ספרות מקצועית בנושא הקליעה בארץ ובעולם.
( )68קביעת תקנון המשמעת.
( )66קביעת תקנוני תחרויות.
( )61חתימה בשם ההתאחדות על כל מסמך ,שיש בו לחייב את ההתאחדות ,על פי זכויות חתימה
שתיקבענה באישור האסיפה הכללית .האסיפה הכללית מוסמכת להחליט ,כי זכות
החתימה תינתן גם למנכ"ל ההתאחדות.
( )64ביטול תוצאות של תחרויות ,של קבוצה אחת או מתחרה אחד או יותר ,אם סברה ,על סמך
החלטה סופית של ועדת המשמעת שאינה ניתנת עוד לערעור ,כי התוצאות הושגו שלא כדין
ותוך ביצוע עבירה על פי תקנון המשמעת.
( )60עשיית כל פעולה אחרת שיש בה כדי לקדם את ספורט הקליעה בפרט ואת הספורט בכלל.
סעיף 88
בית הדין העליון
( )8חברי בית-הדין העליון ימונו אישית ע"י האסיפה ,בהחלטה של רוב רגיל .האסיפה הכללית

 - 80רשאית למנות ,במקום מינוי אישי של חברי בית דין עליון ,את בית הדין העליון של ההתאחדות
לספורט בישראל כבית דין עליון של ההתאחדות ,ובמקרה זה לא יחול האמור בסעיפים קטנים
 6-1להלן.
( )6חברי בית-הדין העליון חייבים להיות עורכי דין.
( )1מספר חברי בית הדין העליון לא יעלה על  0חברים.
( )4תפקידי בית הדין העליון:
א) החלטה סופית בערעורים על פסקי הדין של ועדת המשמעת בכל מקרה בו הוקנתה בתקנון
המשמעת זכות ערעור.
ב) החלטה סופית בעירעורים על החלטות ההנהלה בכל תפקידיה.
ג) החלטה סופית בערעורי בחירות שדיוגשו תוך ארבעה-עשר ימים מיום האסיפה הכללית בה
התקיימו הבחירות.
ד) החלטה סופית בערעורים על החלטות של ועדת גביע וליגה.
ה) מתן החלטה סופית בכל סכסוך בין אגודות/קבוצות החברות בהתאחדות לבין מוסדות
ההתאחדות.
ו) מתן חנינה.
ז) בית הדין העליון ידון בעניינים שלפניו על פי תקנון המשמעת של ההתאחדות .במקרה של

חסר הוראות בתקנון המשמעת ביחס לסדרי הדין ,ידון בית הדין העליון על פי
תקנונו.
ח) פסקי הדין של בית-הדין העליון יוצאו לפועל ע"י הנהלת ההתאחדות.
סעיף 86
ועדת ביקורת
( )8חברי ועדת הביקורת ייבחרו אישית ע"י האסיפה הכללית ,בהחלטה ברוב רגיל.
( )6תפקידי ועדת הביקורת/המבקר:
א .פיקוח וביקורת על ניהול כל עינייניה של ההתאחדות ומוסדותיה ,לרבות העניינים
הכספיים ,פיקוח על ניהול הנהלת חשבונות מסודרת של ההכנסות וההוצאות ופיקוח כי לא
תהיינה הוצאות כספיות ללא אישור המוסד המתאים.
ב .להגיש דו"ח לאסיפה הכללית ,על פעולותיה של ההתאחדות ומוסדותיה בין אסיפה
לאסיפה.
ג .להגיש דו"חות מיוחדים ,כראות עיניה/ו.
סעיף 81
ועדת משמעת

 - 82( )8ועדת המשמעת נבחרת ע"י הנהלת ההתאחדות.
( )6חברי ועדת המשמעת לא יהיו חברי ההנהלה.
( )1ההנהלה תקבע תקנון משמעת ותפרסם אותו בדרך שתיקבע בתקנון המשמעת .שינויי תקנון
המשמעת יהיו באופן שייקבע בתקנון המשמעת.
( )4ועדת המשמעת תהיה חוקית אם נוכחו ופסקו בה בכל הרכב שהוא; בכפוף להוראות מיוחדות,
אם ייקבעו בתקנון המשמעת.
( )0ועדת המשמעת תפסוק על פי תקנון המשמעת של ההתאחדות והחלטותיה ניתנות לערעור בפני
בית הדין העליון.
פרק ג'  -תוקף התקנון
סעיף 84
( )8תקנון זה נכנס לתוקף עם אישורו ע"י האסיפה הכללית של התאחדות הקליעה.
( )6תקנון זה מבטל כל תקנון קודם.
( )1שינוי תקנון יעשה ברוב קולות ההצבעה של הנוכחים באסיפה הכללית.

