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 הקליעה בישראל )ע.ר.( התאחדות

 17.2.1993רשומה מיום  580216810עמותה מס' 

 תקנון
       

 תוכן העניינים

 

 כללי –פרק א' 

 שם ההתאחדות ומעמדה החוקי  - 1סעיף 

 מטרות ההתאחדות  - 2סעיף 

 החברות בהתאחדות  - 3סעיף 

 קבלת חברים חדשים  - 4סעיף 

 רישום ספורטאים   - 5סעיף 

 חומרים אסוריםאיסור שימוש ב  - 6סעיף 

 חובבנות  - 7סעיף 

 נכסים והכנסות  - 8סעיף 

 

 מוסדות ההתאחדות –פרק ב' 

 כללי   – 9סעיף 

 האסיפה הכללית   - 10סעיף 

 הנהלת ההתאחדות   - 11סעיף 

 בית הדין העליון  - 12סעיף 

 ועדת הביקורת  - 13סעיף 

 ועדת המשמעת  - 14סעיף 

 סימוםהועדה למניעת   - 15סעיף 

 

 פרק ג'

 

 תוקף התקנון  - 16סעיף 

 

 
  - 16סעיף 
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 כללי -פרק א'  

 1סעיף 

 החוקי הומעמד שם ההתאחדות

 

 Israelבלועזית ולהלן ההתאחדות –של ההתאחדות הוא התאחדות הקליעה בישראל  השמ .א

Shooting Federation.- 

 על פי החלטת ההנהלה. יקבע בה של ההתאחדות מקום מוש .ב

ובהתאחדות האירופית   I.S.S.Fחברה בהתאחדות הבינלאומית לקליעה   הההתאחדות הינ .ג

 .E.S.Cלקליעה 

 .I.A.Uההתאחדות הינה חברה בהתאחדות הבינלאומית לרובה קשת         ו'.

 .I.P.S.Cבאקדח  ההתאחדות הינה חברה בהתאחדות הבינלאומית לירי מעשי        ז'.

 מטרות להשגת רווחים כספיים. הואין ל תבלתי מסחרי הההתאחדות הינ ח'.

  בגורמים פוליטיים ו/או חברתיים ו/או כל גורם  הובלתי תלוי תעצמאי הההתאחדות הינט'.      

 חיצוני אחר.           

  על מצע  הכוונותיו/או  הו/או הרכב הבסס פעולותיתולא  תמבוסס הההתאחדות איני'.       

 פוליטי כלשהו.-אידיאולוגי          

 

 2סעיף 

 מטרות ההתאחדות

 

 פיתוח, קידום, ריכוז וניהול של ספורט הקליעה בישראל על כל מקצועותיו. .א

 ייצוג מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות בקליעה, בארץ ובחו"ל. .ב

 רים בספורט הקליעה.ייצוג מדינת ישראל באירועים ספורטיביים בינלאומיים הקשו .ג

 קידום ספורט הנשים תוך מתן הזדמנות שווה לנשים ולגברים להתחרות, לפעול ולנהל. .ד

 טיפוח ההישגיות במקצועות הקליעה השונים בקרב האגודות החברות והספורטאים. .ה

 פיתוח וטיפוח קשרי תרבות וחברה בין קלעי ישראל לבין קלעים ממדינות זרות. .ו

 וארגוןספורט וספורטאים ממדינות זרות  איגודיעם התאחדויות,  פיתוח קשרים בינלאומיים .ז

 ובינלאומיות בקליעה על כל מקצועותיה. נארציותיביתחרויות 

 טיפוח ערכי תרבות ומוסר בקרב האגודות החברות בהתאחדות. .ח

 טיפוח יחסי רעות וכבוד הדדי בין האגודות החברות בהתאחדות. .ט

 הם יקוח עלית בקליעה ופות לאומיונבחר יהקמת סגל .י
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 ארגון תחרויות ואליפויות ישראל בקליעה ופיקוח עליהן. .יא

פיתוח המשאבים הרוחניים והגופניים של הקלעים בסגל הנבחרת הלאומית ובסגלים אחרים,  .יב

 .הוטיפוח הרגלי תרבות הגוף, משמעת ודייקנות בקרב קלעי ההתאחדות וחברי

 חרים.ארגון תחרויות ליגה וגביע בקליעה ומפעלים א .יג

 סיוע ויעוץ לאגודות החברות בהתאחדות. .יד

 לדיני מדינת ישראלקביעת, תקנות, נהלים וסדרים בספורט הקליעה בתיאום ו/או בכפוף  .טו

 ת.וות הקליעה הבינלאומייוולתקנות התאחד

, ולהשתלמויות בנושאי הקליעה לשופטיםלמדריכים, הקמת בתי ספר לקליעה, למאמנים,  (1) .טז

 השונים.

 (.1ול, החזקה, פיקוח והוראה של בתי הספר הנזכרים בסעיף קטן )( ניה2)     

   השונים, ניהולם ופיקוח עליהם.הספורטיבית הקמת מטווחים למקצועות הקליעה  .יז

טיפול ביצירת והשגת האמצעים הדרושים, לצורך ביצוע מטרות ההתאחדות, מאת גופים  .יח

 ם.יוכן מגופים ו/או אנשים פרטי ומוסדות ממשלתיים, ציבוריים, עירוניים, צבאיים ואחרים,

בין ניידי ובין דלא ניידי, זכויות וזיכיונות בקשר לנ"ל לשם  ,( רכישת נכסים מכל מין וסוג1) .יט

, ובין אם בכל דרך חוקית תעיזבונוביצוע וקידום מטרות ההתאחדות, בין אם בדרך של מתנה או 

 אחרת.

 ( לעיל.1ם ביצוע האמור בסעיף קטן )( חתימה על חוזים, הסכמים, מסמכים ושטרות לש2)    

 

 3סעיף 

 החברות בהתאחדות

 

עשה רישום יוהרשומות בהתאחדות . י החברות בה) עמותות/מאגודות תההתאחדות מורכב .א

. ירי מעשיבנפרד של אגודות העוסקות במקצועות האולימפיים, ואגודות העוסקות 

 האגודות במקצועות האולימפיים. ברישום של  םתירש, שאינה פעילה בירי מעשי, עמותה/אגודה

, החברה בהתאחדות, חייבת לקבל את הכרעת המוסדות המנהליים והשיפוטיים אגודהעמותה/ .ב

  ..של התאחדות

 של ההתאחדות מוסדות השיפוט, החברה בהתאחדות, חייבת לקבל את הכרעת עמותהאגודה/  .ג

ות או בינה לבין אחרות המסונפות להתאחד עמותותבכל העניינים שבינה לבין אגודות/

  ההתאחדות.

, המסונפות להתאחדות, להתחרות בתחרות כלשהי עם אגודות ו/או עמותותסור לאגודות/א .ד

 שאינן משתייכות להתאחדות, אלא אם קיבלו רשות לכך, בכתב, מאת הנהלת עמותות

לגבי תחרויות  ., על פי בקשה אשר תוגש לפחות עשרה ימים לפני קיום התחרותההתאחדות

 תוגש בכתב לא יאוחר מחודש לפני המועד לקיום התחרות.הבקשה , בחו"לבישראל או  בינ"ל
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 האמור בסעיף ד' לעיל יחול גם על ספורטאי בודד. .ה

   .בודדים  ספורטאים אין חברות בהתאחדות של .ו

 , בשיעור שיקבע ע"י הנהלת ההתאחדות.דמי חבר שנתייםתשלם להתאחדות  עמותהכל אגודה/ .ז

 בהתאחדות תופסק באחד מהמקרים הבאים: עמותהגודה/חברותה של א .ח

 במועד חידוש הרישום, כפי שיתפרסם בחוזרי ההתאחדות. דמי החבר השנתייםאי תשלום  .1

 בעקבות פסק דין של ועדת המשמעת ו/או בית הדין העליון של ההתאחדות. .2

במשך  ()במינימום הנדרש והמועדון עמותה /של חברי האגודה הספורטאיאי חידוש כרטיסי  .3

 .עונות ספורט רצופות 2

 .עמותה/פירוק האגודה .4

הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה, אם לקבל או לא לקבל אגודת ספורט ט'.  .י

  .חברי ההנהלה 6מוחלט של  כחברה בהתאחדות. החלטה זו חייבת להתקבל ברוב

 

 

 4סעיף 

 קבלת חברים חדשים

 

ידיה ומטרותיה הינם קליעה ספורטיבית ופיתוח הקליעה אשר עיקר תפק עמותהכל אגודה ו/או  .א

, רשאית תהספורטיבית, ואשר קלעיה חובבים, בהתאם להגדרות התאחדות הקליעה הבינלאומי

להגיש בקשה להתקבל כחברה בהתאחדות, בתנאי שהיא רשומה כעמותה על פי חוק העמותות, 

 גוף מסחרי כל שהוא תמייצגאינה ומטרות האגודה הן ספורטיביות ללא כוונת רווח )מלכ"ר( ו

 .חברים  12לפחות  ורשמה

הרוצה להתקבל כחברה בהתאחדות, תגיש להנהלת ההתאחדות את המסמכים  עמותההאגודה/ .ב

 הבאים:

עם חתימות  עמותה, בצירוף חותמת האגודה/עמותהבקשה בכתב, חתומה ע"י ב"כ האגודה/ (1)

 .ומורשי החתימה חברי ההנהלה לכ ושמות רהיו"ר, הגזב שמות  טהחתימה, ופירומורשי 

שבו התקבלה  עמותהשל האסיפה הכללית או של המוסד המוסמך של האגודה/ פרוטוקול (2)

 ההחלטה על הגשת בקשה להתקבל להתאחדות.

 .עמותהשני העתקים של תקנון האגודה/ (3)

 .עמותהאצל רשם העמותות של האגודה/ העתק תעודת הרישום (4)

 תיהם.ווכתוב עמותהרשימת חברי ועד האגודה/ (5)

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

 והחלטתו בנדון תהיה סופית ומחייבת. ,העליון של ההתאחדות

  עמותהחדשה להתאחדות, תצורף האגודה/ עמותהאישרה הנהלת ההתאחדות קבלת אגודה/ .ד
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מלא שאלון בצירוף דמי תלאחר ש הנמוכה ביותר,בקטגוריה המתאימה ברמה לליגה 

 בעו ע"י הנהלת ההתאחדות.קשנקבעו ו/או י ודמי חבר שנתייםהרשמה, 

הפך מועדון קיים הרשום בהתאחדות לעמותה רשומה, יישאר המועדון בליגה בה היה עובר  .ה

 לשינוי מעמדו המשפטי.  

 

 5סעיף 

 רישום ספורטאים בהתאחדות .א

זרח ישראלי או מי שעלה לארץ לפי "חוק השבות" ספורטאי רשום בהתאחדות חייב להיות א (1)

   חודשים ברציפות לפני פתיחת עונת הפעילות הספורטיבית. 3ושהה בארץ 

אחת מהקטגוריות הבאות : רובה/אקדח בכל  ספורטאי יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד (2)

  .רובה צבאי ,איירסופט צלחות חרס, ירי מעשי, אולימפי,

 .ספורטאילהשתתף בתחרויות לאחר קבלת כרטיס ולהירשם  כל ספורטאי חדש רשאי (3)

הרשמת ספורטאי חדש תעשה ע"י הגשת טופס הרשמה הכולל אישור של בדיקה רפואית  (4)

שהוא ממולא וחתום כחוק. לטפסים הנ"ל יש לצרף תמונה אחת, צילום  ,החתום ע"י רופא

שמה של קטין חייב תעודת זיהוי או דרכון של הספורטאי, הכל לפי המקרה. כל טופס הר

 לשאת בצד חתימת הספורטאי את חתימת אחד מהוריו, או אפוטרופוס.

, אשר לו זכות עמותה/טפסי ההרשמה ייחתמו ע"י הספורטאי אישית וכן נציג האגודה (5)

 .עמותה/חתימה המוכרת בהתאחדות הקליעה, בצירוף חותמת האגודה

)תיירים וכו'( אשר אינם  ספורטאים אורחים התיר השתתפותהנהלת ההתאחדות רשאית ל (6)

 בתחרויות הנערכות ע"י ההתאחדות. ,ספורטאים הרשומים בהתאחדות

 התאחדות.השלמת כל הליכי רישומו ברק לאחר כרשום בהתאחדות ייחשב ספורטאי   (7)

שיש עימה קלון, לא יהיה זכאי להיות שנקבע בפס"ד ספורטאי אשר הורשע בעבירה פלילית  (8)

 תום ריצוי העונש.שנים מיום  2ור תקופה של רשום בהתאחדות, אלא לאחר עב

 .בספטמבר בכל שנה 15לאוגוסט לבין  15 רישום ספורטאים ואגודות ספורט יעשה בין   (9)

ההנהלה רשאית לשנות את תקופת הרישום ובלבד שתודיע על כך לא יאוחר מחודש לפני 

 תחילת מועד תקופת הרישום. 

        אחדות, חייבת לבטח את הספורטאים ספורט, החברה בהתועמותת כל אגודת  ( 10) 

      הרשומים בה כנגד הסיכונים הנובעים מפעילותם הספורטיבית ועל פי הוראות         

 .חוק הספורט        

 חידוש רישום הספורטאים .ב

 

תחילת   שלה, אחת לשנה, לפני  הספורטאיםחייבת לחדש את כרטיסי  עמותהכל אגודה/ (1)

 ., במועד הקבוע לרישום ספורטאים ואגודות ספורטילותעונת המשחקים או הפע

 אינה רשאית לשתף בתחרויות ו/או באירועים, הנערכים מטעם  עמותהאגודה/ (2)
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 ההתאחדות, ספורטאי אשר כרטיסו לא חודש.

פירוקה, יחשב החלטתה להודיעה רשמית על  תועמותספורטאי אשר אגודתו/ (3)

 עמותהחדש בכל אגודה/ ספורטאיכל עת בכויהא רשאי להירשם  חופשיכספורטאי 

 החברה בהתאחדות.

במועדים הקבועים חייבת לערוך בדיקות רפואיות לספורטאיה  עמותהכל אגודה/ (4)

 .בחוק הספורט ובתקנות מכוחו

, בתקופה הרשמית של תועמותאשר כרטיסו לא חודש ע"י אגודתו/ ספורטאי (5)

חופשי  ספורטאיייחשב  מאגודתו, שחרורויקבל מכתב  ,ספורטאיהחידוש כרטיס 

חדש,  ספורטאיכאחרת עמותה /אגודהויוכל להירשם, בכל עונת התחרויות, לכל 

 בכפיפות להוראות התקנון בדבר רישום ספורטאים חדשים.

 עמותה/לאגודה עמותה/העברת ספורטאים מאגודה .ג

בה הוא  עמותה/תהא חוקית אם האגודה עמותה/לאגודה עמותה/העברת ספורטאי מאגודה (1)

אשר אליה ברצונו  עמותה/והאגודה ,תשחרר אותו כחוק על גבי טופס שחרור רשום

 להצטרף תמלא כחוק, טופס הרשמה.

 למשרד ההתאחדות. ספורטאיהאת הטפסים הנ"ל יש למסור, בצירוף כרטיס  (2)

בכל בלבד בספטמבר  15באוגוסט עד  15העברת הספורטאים תהא מותרת בין התאריכים  (3)

  שנה.

מועד העברות נוסף או לשנות את מועד ההעברות ובלבד שתודיע  ההנהלה רשאית לקבוע (4)

 ( לעיל.3על כך לא יאוחר מחודש לפני תחילת מועד תקופת ההעברות האמור בסעיף קטן )

פרסם את מועד תחילת עונת המשחקים, לפחות שישה שבועות לפני תההתאחדות  (5)

 תחילתם. 

להעברתו, להודיע על  עמותתו/דתו, באין הסכמת אגורשאישנה  18-מספורטאי שגילו פחות  (6)

הקולטת לאחר סיומה  עמותהלאגודה/אחרת והוא יוכל לעבור  עמותה/רצונו לעבור לאגודה

 .לאגודה/עמותה של העונה בה הודיע על רצונו לעבור 

 ספורטאי בהסגר .ד

וזו אינה מוכנה לשחררו,  עמותתו/שנה, הרוצה לעזוב את אגודתו 18ספורטאי שגילו מעל  (1)

אחרת,  עמותה/נס להסגר, אשר בסיומו יהיה חופשי ויוכל לעבור לכל אגודהרשאי להיכ

 הרשומה בהתאחדות, לפי בחירתו.

וכן שנה, הנמצא בהסגר, אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהי  18ספורטאי שגילו מעל  (2)

 בארץ ובחו"ל. במחנות אימון

ת של , להתיר השתתפוההתאחדות הנהלת( דלעיל, רשאית 2למרות האמור בס"ק ) (3)

הנערכים לקראת משחקים ובאימונים בינלאומיים ספורטאי, הנמצא בהסגר, במשחקים 

 .בינלאומיים
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 הכניסה להסגר .ה

שנה להסגר, תחשב חוקית אך ורק אם ישלח  18כניסתו של ספורטאי שגילו מעל  (1)

, בדואר רשום, טופס כניסה להסגר וימציא למשרד ההתאחדות העתק עמותתו/לאגודתו

 .עמותתו/ר בצירוף קבלת הדואר המודיעה על משלוח מקור הטופס לאגודתוטופס ההסג

אליה משתייך הספורטאי, חייבת להמציא להתאחדות את כרטיסו, מיד  עמותה/האגודה  (2)

 לאחר קבלת ההודעה על כניסת הספורטאי להסגר.

 2את טופס הכניסה להסגר יהיה רשאי הספורטאי לשלוח להתאחדות, אך ורק בפגרה שבין  (3)

 ונות ספורט, בענף הספורט בו הוא רשום ופעיל.ע

 חישוב תקופת ההסגר .ו

 .כקבוע בחוק הספורטשנה, תהא  18תקופת ההסגר של ספורטאי שגילו מעל  (1)

ספורטאי לא יהיה רשאי להיכנס להסגר בזמן שהוא מרצה עונש הרחקה מפעילות  (2)

 ספורטיבית, שנגזר עליו ע"י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של ההתאחדות.

 ביטול ההסגר .ז

, אך עמותתו/שנה, רשאי לבטל את כניסתו להסגר ולחזור לאגודתו 18ספורטאי שגילו מעל  (1)

אך ורק לאחר  תלהיעשוורק עם הגשת טופס ביטול ההסגר חתום על ידו. ביטול זה יכול 

 ימים מיום כניסתו של הספורטאי להסגר. 30עבור 

, הסגרו יבוטל והוא יורשה עמותתו/אם הספורטאי הנמצא בהסגר מקבל שחרור ע"י אגודתו (2)

אחרת, כפוף להוראות שבתקנון זה לגבי העברת ספורטאים. בכל  עמותה/לעבור לאגודה

 האגודה/עמותהאחרת, ייחשב הספורטאי כספורטאי של  לאגודה/עמותההקשור להעברתו 

 אליה השתייך בעת כניסתו להסגר.

 שנה 18-מהוראות נוהל בענין העברת ספורטאים שגילם פחות  .ח

 שנה יחולו הוראות חוק הספורט כפי שיהיו מעת לעת. 18-על העברת ספורטאים שגילם פחות מ     

 עמותותאיחוד אגודות/ .ט

מליגה אחרת על מנת להמשיך ולשחק  אגודהאינה רשאית להתאחד עם  עמותהאגודה/ (1)

 בליגה גבוהה יותר.

מליגה אחרת, יאושר  עמותהמליגה כלשהי עם אגודה/ עמותהבכל מקרה של איחוד אגודה/ (2)

המאוחדת תשחק בליגה נמוכה יותר, בה שיחקה  עמותהאיחוד כנ"ל, אך ורק אם האגודה/

 .עמותותקודם לאיחוד אחת האגודות/

יכול להיעשות אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית בין עונת תחרויות אחת   איחוד כנ"ל    

 למשנה.

באישור  יגה, רשאית לעשות כןמאותה ל עמותההרוצה להתאחד עם אגודה/ עמותהאגודה/ (3)

   אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית שבין עונת תחרויות אחת למשנה. הנהלת ההתאחדות

 הרשומה  אחרת עמותהלהוסיף לשמה שם או חלק משם של אגודה/רשאית  עמותהאגודה/ (4)
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באישור ההנהלה; ובלבד שבשם החדש לא יהיה משום הטעיית  בהתאחדות

 .הציבור

אחרת או שינתה את שמה, אסור לה  עמותההתאחדה עם אגודה/ עמותהאם אגודה/ (5)

 יים מיום האיחוד או שינותילהכניס שינוי נוסף בשמה, להוסיף או לגרוע ממנו במשך שנ

   השם.

 הפסקת חברות .י

 עמותה/ההנהלה רשאית להוציא, מההתאחדות, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, כל אגודה (1)

 .כסדרםו לא שילמה מיסים אשר עברה על תקנון ההתאחדות א

 , שהוצאה מההתאחדות, זכות ערעור בפני בית הדין העליון.עמותה/לאגודה (2)

בעקבות הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון,  לאחר שנגזר דינוחברות ספורטאי תופסק  (3)

 לאחר שמוצו כל הליכי הערעור.משפט מוסמך -בבית

חברי הנהלתה וכן בין ממלאי  לדאוג לכך, שלא יכללו בין חייבת עמותהכל אגודה/ (4)

השנים  5-על פי קביעת בית המשפט ב התפקידים אנשים בעלי עבר פלילי שיש עימו קלון

 שמיום תום ריצוי העונש.
 

 6סעיף 

 חומרים אסוריםאיסור שימוש ב

 התאחדות הקליעהלכל הוראה על פי חוקת  התאםב בחומרים אסוריםחל איסור על שימוש  .א

 בחומרים אסורים.המסדירה את האיסור על שימוש ם , והוועדה לסימו הבינ"ל

ו/או מאמן ו/או פעיל, להימנע ו/או לגרום להימנעות מהתייצבות  ספורטאיחל איסור על  .ב

חומרים בדיקה לגילוי שימוש ב  , כמו כן חל איסור על סירוב להיבדקחומרים אסוריםלבדיקת 

 התאחדות הקליעהוראה על פי חוקת לכל ה בהתאםאסורים ו/או גרימה לסירוב להיבדק, הכול 

 .בחומרים אסוריםהמסדירה את האיסור על שימוש והוועדה לסימום  הבינ"ל
 

 7סעיף 

 חובבנות

 הם חובבנים. ספורטאיהןאשר  עמותות/תתקבלנה כחברות בהתאחדות, אך ורק אגודות א.  

מעת  I.S.S.F תהתאחדות הקליעה הבינלאומי כמוגדר ע"יהגדרת החובבנות לפרטיה תהיה ב.   

 .ISSF Eligibility and Sponsorship Rules -לעת ב 

המאורגנות ו/או מוכרות ע"י  להתחרות בתחרויותחשב מקצוען לא יוכל הנ ספורטאיג.   

 התאחדות.ה
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 8סעיף 

 נכסים והכנסות

 

 כל ההכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך ורק לבצוע וקידום מטרותיה. .א

  .,אסורה – התאחדותאו טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חברי ה חלוקת כספים .ב

פורקה העמותה, יסולקו חובותיה, ויתרת כל ההכנסות, רכושה וזכויותיה לא יחולקו בין חבריה  .ג

 ( לפקודת מס ההכנסה.2) 9ויועברו למוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 

 

 מוסדות ההתאחדות -פרק ב' 

 9סעיף 

 כללי        

 

 ות ההתאחדות:מוסד .א

 האסיפה הכללית. (1)

 ההנהלה. (2)

 ועדת משמעת. (3)

 בית הדין העליון. (4)

 ועדת ביקורת או מבקר רואה חשבון. (5)

 שנים מיום הבחירה. 4ההתאחדות יכהנו תקופה של וועדת הביקורת של  הנהלהה .ב

שנים, בתאריך אשר יקבע ע"י  4 -תתקיימנה אחת ללהנהלה ולוועדת הביקורת הבחירות  .ג

המשחקים האולימפיים. )נקודת הייחוס תום מיום  120 עד יהאשר יההנהלת ההתאחדות ו

 (.2016, הנה אולימפיאדת 2013לאחר הבחירות בשנת  הראשונה

רשאית לקצר תקופת כהונה של מוסד ממוסדות ההתאחדות מכל  ןאסיפה כללית שלא מן המניי .ד

-וב של שניסיבה שהיא ולבחור אחרים במקומם. החלטה על קיצור תקופת כהונה טעונה ר

 שלישים מהמצביעים המשתתפים באסיפה על פי קולות ההצבעה שלהם.  

 

 10סעיף 

 האסיפה הכללית

 מועד ומשתתפים .א

 תכונס אחת לשנה, במועד אשר יקבע ע"י הנהלת ההתאחדות.הרגילה האסיפה הכללית  (1)

 יםההנהלה ובעלי תפקידחברי  ,: נציגי האגודות בעלי זכות ההצבעהיוזמנו אסיפה הכלליתל (2)

 .בהתאחדות
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  .בהתאחדות החברות עמותות/תינתן אך ורק לנציגי האגודות הצבעה זכות (3)

 הזמנות .ב

יום לפני  30לא יאוחר מאשר  עמותות/הזמנות למשתתפים באסיפה הכללית, תשלחנה לאגודות

האגודות/עמותות וכן קולות ההצבעה של כל  מועד האסיפה, ויפורט בהן סדר היום של האסיפה

בפני להשיג על חישוב קולות ההצבעה תוכל  החבראגודה/עמותה כל  .חישוב הקולותודרך 

מקבלת  ימים 5תינתן תוך תשובת המנכ"ל  ימים לפני מועד האסיפה הכללית. 20עד המנכ"ל 

  .ממועד תשובת המנכ"ל ימים 7על ההחלטה יועבר לבית הדין העליון תוך  ערעור .ההשגה

 יוםסדר היום הקבוע והצעה לסדר ה .ג

 סדר יומה של האסיפה הכללית יהיה כדלקמן:

של  יועצה המשפטימנכ"ל ההתאחדות ו/או אישור זיהוי הנציגים, אשר ייעשה ע"י  (1)

 .ההתאחדות ו/או חבר הנהלה שימונה לכך ע"י ההנהלה

 הכללית.אסיפה למזכיר הנהלת ההתאחדות יהיה יו"ר האסיפה הכללית והוא ימנה יו"ר  (2)

 הנהלת ההתאחדות.דברי פתיחה ע"י יו"ר  (3)

 דו"ח ההנהלה. (4)

 ואישורם ,לגבי השנה החולפת  כל הדוחות על פי  דיןהצגת  (5)

 ביקורת.הדו"ח ועדת  (6)

 שנים(. 4-וועדת ביקורת )אחת ל הנהלההבחירת  (7)

 דיון פתוח. (8)

 10הצעות נוספות בקשר לסדר היום יש להגיש למזכירות ההתאחדות, לא יאוחר מאשר  (9)

, עמותותימים לפני מועד האסיפה הכללית. הצעות כנ"ל חייבות להיות נתמכות ע"י אגודות/

לפי הקבוע  קולות בעלי זכות הצבעה באסיפה הכלליתמ אחוזים 20אשר להן לפחות 

   .בהזמנה

 זכות הצבעה ד.

 ההשתתפו בעונ עמותה/רשומה בהתאחדות, אשר חברי האגודה עמותה/הלכל אגוד (1)

תחרויות המאורגנות על ידי התאחדות  4-לפחות בשהסתיימה לפני האסיפה הכללית 

 , יהיה קול אחד.וחידשה את הרשמתה לעונה בה מתקיימת האסיפה הכלליתהקליעה 

המוכרות חת מהליגות לאסיפה הכללית, בא ה, שקדמבעונה, אשר השתתפה - עמותהאגודה/ (2)

, תהא רשאית להצביע במספר קולות הצבעה נוספים בהתאם לליגה אליה ע"י ההתאחדות

תחשב לצורך רק קבוצה אחת מכל אגודה כך, שכפוף לב ,תשתייך ביום האסיפה הכללית

 החבראותה אגודה/עמותה הענקת קולות ההצבעה, ללא קשר למספר הקבוצות אשר 

  .מסוימת לליגהרושמת 
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לכל  (1) יינתן קול הצבעה אחד -באם באותו ענף בו מתקיימת ליגה קיים דירוג לליגה אחת  (3)

 באותה ליגה. ההפעילאגודה/עמותה 

יינתנו שני קולות הצבעה  -באם באותו ענף בו מתקיימת ליגה קיים דירוג לשתי ליגות 

 ההפעילודה/עמותה לאג (1) בליגה העליונה וקול הצבעה אחד ההפעיללאגודה/עמותה (2)

 (.לאגודה/עמותהנקודות  3 מקסימוםבליגה הנמוכה )דהיינו 

יינתנו שלושה קולות הצבעה  -באם באותו ענף בו מתקיימת ליגה קיים דירוג לשלוש ליגות 

 ההפעיללאגודה/עמותה  (2) בליגה העליונה, שני קולות הצבעה ההפעיללאגודה/עמותה  (3)

בליגה הנמוכה )דהיינו  ההפעיללאגודה/עמותה  (1) דבליגה האמצעית וקול הצבעה אח

 (.לאגודה/עמותהנקודות  6 מקסימום

ו/או  ו/או אישית תאין קולות הצבעה בגין השתתפות בליגה אשר הוגדרה כליגה ניסיוני (4)

 .זמנית

המתחרות בענפים אולימפיים בהם מתקיימת אליפות ישראל, יקבלו  עמותות/אגודות (5)

  .כמפורט להלן קולות הצבעה נוספים

במקצועות ,לקולות ההצבעה הנוספים בגין הישגים באליפות ישראל הניקוד  (6)

שהסתיים לפני המועד אליפות ישראל מחזור מצטבר ויחושב לגבי  ,בלבד האולימפיים

אם האסיפה בחודש מרץ ולא התקיימו עדיין כל  -בו מתקיימות הבחירות )לדוגמה 

יהיה המדד תוצאות אליפות ישראל בשנה תחרויות אליפות ישראל באותה שנה, 

 .שקדמה לאסיפה(

באליפות ישראל בכל קבוצתי  1-6במקומות  ותמדורגאגודות/עמותות הל יוענקהניקוד  (7)

 :אולימפי  מקצוע

מקום  קבוצות מס' 

 ראשון

מקום  מקום שני

 שלישי

מקום 

 רביעי

מקום 

 חמישי

 מקום שישי

 נק' 1 נק' 2 נק' 3 נק' 5 נק' 7 נק' 9 קבוצות 6

  נק' 1 נק' 2 נק' 3 נק' 5 נק' 7 קבוצות 5

   נק' 1 נק' 2 נק' 3 נק' 5 קבוצות 4

    נק 1 נק 2 נק 3 קבוצות 3

     נק 1 נק 2 קבוצות 2

      נק 1  קבוצה 1

 5תקבל ( לעיל 7(,)6בסיכום הכללי לפי סעיפים )בעלת מירב הנקודות  עמותה/האגודה  (8)

בעלת מירב הנקודות מחולק  עמותה/ת שצברה האגודההנקודו פרמס .קולות להצבעה

יחולקו מס'  עמותה/כל אגודה לגבי .עמותות/יהיה "מדד לקול" עבור שאר האגודות 5-ל

לפי מטה כלפי מעלה וכלפי הנקודות שצברה ב"מדד לקול" והתוצאה שתתקבל תעוגל 

 .ותהווה קולות הצבעה נוספיםחצאי נקודה 
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 4)השתתפות ב אשר לה קלעים פעילים םהאולימפייות במקצוע עמותה/אגודה  (9)

 , תזכה בקולות הצבעה נוספים ע"פ הפירוט הבא:תחרויות מוכרות לשנה(

 ותקול 2קלעים פעילים =  16-30

 קולות 4קלעים פעילים =  31-45

 קולות 6קלעים פעילים =  46-60

ת מוכרות תחרויו 4)השתתפות ב אגודה/עמותה בירי מעשי אשר לה קלעים פעילים (10)

 , תזכה בקולות הצבעה נוספים ע"פ הפירוט הבא:לשנה(

 קול 1קלעים פעילים =  16-30

 קולות 2קלעים פעילים =  31-45

 קולות 3קלעים פעילים =  46-60

כדי להשתתף באסיפה הכללית, הוא   חדשותעמותות /היום הקובע לרישום אגודות (11)

  , חדותבמשרדי ההתא עמותה/של האגודה בפועלההרשמה מועד 

שנתקבלה כחברה חדשה בהתאחדות, תינתן זכות הצבעה באסיפה  עמותה/לאגודה (12)

שחברותה ובתנאי  כחברה בהתאחדות רישומהמיום ימים  240מלאת  הכללית, לאחר

 לא הופסקה בהתאם לתקנון זה.

קנון זה, לא תהא זכות תאשר חברותה בהתאחדות הופסקה בהתאם ל עמותה/לאגודה (13)

 סיפה הכללית.השתתפות והצבעה בא

, עד מועד האסיפה הכללית, שלה השנתיים החברדמי שלא שילמה את  עמותה/אגודה (14)

או חייבת תשלומים כלשהם בגין עונה ו/או עונות קודמות )וההנהלה לא אישרה לה את 

לא תורשה להשתתף ו/או הסדר החוב לא יאוחר מחודש לפני האסיפה הכללית(, 

 .מה את חובותיה עד למועד האסיפה הכלליתאלא אם שיל להצביע באסיפה הכללית

ולא הרשמת  עמותה/הינם הרשמת האגודה השנתיים החברדמי  -למען הסר ספק 

 הספורטאים לתחרויות. 

אשר לא שילמה את דמי ההרשמה עבור ההשתתפות  בליגה לעונה  עמותה/אגודה (15)

לא המתקיימת בעת קיום האסיפה, וההנהלה לא אישרה לה בכתב דחיית התשלום, 

 תקבל נקודות  הצבעה בגין השתתפות בליגות. 

 

 ה. חוקיות האסיפה הכללית וההצבעות בה

מקולות  2/3 המייצגים נציגיםהאסיפה הכללית הרגילה תהא חוקית כשיהיו נוכחים בה  (1)

החברות בהתאחדות. בהעדר מספר כזה, תידחה האסיפה  עמותות/האגודותההצבעה של כלל 

ם, ובתום אותה חצי שעה, תהיה חוקית בכל מספר משתתפים, שעה באותו היוחצי בהכללית 

  .עמותות/והחלטותיה תחייבנה את כל האגודות
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  )ההחלטות ע"יההחלטות תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה  (2)

 על פי קולות  שאינם בחירה למוסדות העמותה( ענייניםתתקבלנה רק עבור  כח יייפו

  .זכות ההצבעה אינם רשאים לפצל את קולותיהם ילעיל. בעלכאמור  הצבעה

אשר  עמותות/חייבת להיתמך ע"י אגודותלהיבחר להנהלת ההתאחדות מועמדים רשימת כל  (3)

רשימת  ממספר הקולות של בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית. 20%לפחות ביחד להן 

ופרסום מוקדם של  15.00שעה עד  מועמדים תוגש לא יאוחר מעשרה ימים לפני האסיפה

אינה  עמותה/אגודה –הרשימות ייעשה לא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן. למען הסר ספק 

מועמד  .ביותר מרשימה אחתה רשאית לתמוך נרשאית לפצל את קולות ההצבעה שלה ואי

 לא יהיה רשום ביותר מרשימה אחת.

 למוסדות ההתאחדות. בעיניינים שאינם בחירות עמותות/זיהוי נציגי האגודות .ו

 (1)שעהעד  להגיע למשרדי ההתאחדותות עמות/על ייפויי הכוח החתומים כדין של האגודות

חברים ( 2)יותר מאשר שניבאסיפה הכללית לא ייצג אדם  ,של האסיפה לפני תחילתה

 . התאחדות הקליעה בישראלב

ייפוי הכוח יכלול את  ישא את מועד האסיפה הספציפית לגביה הוא ניתן.יהכוח  יייפו – 1ו. 

עמדת האגודה / עמותה שנתנה את ייפוי הכוח בנוגע לנושאים אשר עומדים על סדר היום 

 של האסיפה הכללית.

ימים או פחות מכך, לפני מועד האסיפה, יוחלט לדחותה מסיבה כלשהיא,  10 –במידה ו – 2ו. 

כוח יכול  יייפו – 3תיייפויי הכוח בתוקף, אף שרשום עליהם מועד האסיפה המקור ויישאר

 יייפויניתן להעביר  למען הסר ספק, החברה בהתאחדות. להינתן רק לחבר אגודה / עמותה

 עמותה אחרת.אגודה/עמותה אחת לאדם מאגודה/כוח מ

 שיטת הבחירות להנהלת ההתאחדות .ז

 (11)עשר.-מספר חברי ההנהלה יהיה אחד (1)

א משרה בעמותה בלבד( יהיו בעלי רק נציגים שהוסמכו ע"י כתב הסמכה)עובד בכיר או נוש (2)

 זכות הצבעה אינו רשאי לפצל את קולות ההצבעה שלו. ל. בעהצבעהזכות 

תוצענה ע"י אשר  ותרשימהחשאית, לפי אישית וע"י הצבעה  התערכנהבחירות להנהלה  (3)

  .המגישות רשימות מועמדים עמותות/האגודות

ף לכלול בתוכה נשים נוספות על (; ובנוס1על כל רשימה לשריין מקום בהנהלה לאישה אחת)

פי מפתח של חברת הנהלה נוספת בגין חלקן היחסי של הספורטאיות הפעילות הרשומות 

 10%בהתאחדות )על פי ההגדרות שנקבעו לתקצוב אגודות ספורט( על פי חברת הנהלה לכל 

החל מהספורטאי הפעיל  מלאים של חלקן היחסי של הנשים מקרב הספורטאים הפעילים

הנמצאת במקום הגבוה ברשימה הינה האישה שמקומה שוריין ע"י  ההאיש ון שנמנה.הראש

מעטפה חתומה וסגורה עם כל חבר בהתאחדות, הזכאי להצביע בבחירות, יקבל  הרשימה.

 בעל זכות הצבעה אינו רשאי ההצבעה להם הוא זכאי.  פתקי הצבעה שמספרם כמספר קולות
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    לפצל את קולות ההצבעה שלו. 

 בתיבת הקלפי.המעטפה החתומה  שלשולההצבעה תיעשה ע"י   (4)

 יהיו אחידים לכל  החברים.פתקי ההצבעה כל  (5)

כל רשימה תזכה לחברי הנהלה על פי האחוז היחסי של קולות המצביעים בעד הרשימה.  (6)

 הרשימה בעלת העודף הגדול ביותר של הקולות תזכה לחבר נוסף בהנהלה.  

במספר קולות, המזכה אותה ביותר חברי הנהלה מאשר הציבה היה ורשימה מסוימת תזכה  (7)

  יבחרו להנהלה החברים מהרשימה הבאה הגדולה ביותר .ברשימה, 

ההכרזה על חברי ההנהלה שנבחרו תיעשה במעמד האסיפה הכללית. ההכרזה תהווה ראיה  (8)

יבחן במעמד  רהבחירות. אשחותכת לבחירת חברי ההנהלה, בכפוף לערעור על תוצאות 

 האסיפה הכללית.

מיום  ימים 7ערעור נוסף על תוצאות הבחירות, ניתן להגיש אך ורק לבית הדין העליון תוך  (9)

 הבחירות.

האדם שהוצב בראש הרשימה אשר זכתה במירב קולות ההצבעה ביחס לרשימות האחרות   (10)

 בתפקיד יו"ר ההתאחדות. ןבבחירות, יכהשהתמודדו 

בר מתפקידו ע"י האסיפה הכללית תוך כדי תקופת היה וחבר הנהלה פרש מתפקידו או הוע  (11)

ה בכתב ליו"ר ההנהלה( להשתתף בישיבות ענבצר ממנו באופן קבוע )ע"י הוד וכהונתו, א

 ייכנס במקומו להנהלה המועמד הבא בתור ברשימה שמכוחה נבחר. ההנהלה ,

 12על פי סעיף ברשימה ממנה פרש החבר  כמועמד לחבר הנהלהבאם לא מוצב אדם אחר   (12)

רשאית ההנהלה לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך בחירת מועמד לתפקיד או לעיל , 

שההנהלה תמשיך לכהן בהרכב חסר עד למועד כינוסה השנתי הקרוב של האסיפה להחליט 

 הכללית כדי לבחור אז את המועמד לתפקיד שהתפנה בהנהלה.

 למלא את תפקידה. כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה, תמשיך ההנהלה היוצאת  (13)

היה ובית הדין העליון יבטל את תוצאות הבחירות ויורה על קיום בחירות חדשות, ייקבע   (14)

לקבלת  דהעליון. עמועד חדש לבחירות שיהיה לא יותר מחודש לאחר החלטת בית הדין 

 לעיל. 13תוצאות הבחירות החדשות תכהן ההנהלה היוצאת על פי סעיף 

 

 11סעיף 

 הנהלת ההתאחדות
 

 כללי .א

אין בכך כדי למנוע שיפוי חברי  חברי הנהלת ההתאחדות פועלים שלא על מנת לקבל שכר. (1)

 הנהלה בגין הוצאות סבירות שהוציאו לצורך מילוי תפקידם, בכפוף להוראות הדין.

 

 



- 15 - 

 

   18/12/2014אושר                                        - 15 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ההנהלה תבחר מקרב חבריה את ממלאי התפקידים הבאים (2)

 ההתאחדותיו"ר סגן  •

  .פים()יכהן כיו"ר ועדת הכס גזבר •

 חברי ועדת כספים  •

  יו"ר ועדת הספורט •

ההנהלה ברב מיוחד  תקולות. רשאיב וכל החלטות ההנהלה תתקבלנה בהצבעה גלויה ובר (3)

 חברי הנהלה , לקבוע שההצבעה תהיה חשאית. 8של 

היה ויו"ר ההתאחדות פרש מתפקידו תוך כדי תקופת כהונתו, ימלא סגן היו"ר את מקומו  (4)

 במקריבחר היו"ר בלבד  ההקרובה, ובזימונה של האסיפה הכללית  כיו"ר זמני עד למועד

 )במידה ולא מדובר באסיפה המיועדת לבחור הנהלה חדשה ע"פ תקנון זה(.חברי ההנהלה

  , לפרק זמן שייקבע ע"י לבחור, מדי פעם, אדם שיכהן כנשיא כבוד תההנהלה רשאי( 5)

 לתפקיד נשיא כבוד, במקרים ההנהלה רשאית לבחור ביותר מאדם אחד. ההנהלה     

 ( ההנהלה תמנה את מנכ"ל ההתאחדות.6)מיוחדים.    

 ההנהלה תבחר וועדות שונות לפי הצורך( 7)

   יו"ר ההנהלה יהיה אחראי לזמן את ישיבות ההנהלה תתכנס לפחות אחת לחודשיים . ( 8)

 .ת הנושאים לדיון בישיבהאההנהלה ולקבוע     

         לדרוש הכנסת נושאים לדיון לסדר היום של הישיבות םיחברי ההנהלה רשאמ 3( 9)

   תהקרובה. הכנסועל היו"ר המכהן מוטל להכניס נושאים אלו לישיבת ההנהלה      

   פרסוםימים לאחר  3נוספים כאמור, תהיה אפשרית ע"י הודעה בכתב עד  נושאים      

 לישיבת ההנהלה הקרובה. סדר היום     

 התפקידי ההנהל .ב

החברות  עמותותוע"י האגודות/ הע"י ועדותי הההתאחדות וחוקיתקנוני פיקוח ויישום  (1)

 .הב

 .ארגון ישירות או באמצעות ועדותיה של תחרויות שונות, לרבות תחרויות ליגה וגביע (2)

 לפיה. עמותותמבנה הליגות וחלוקת האגודות/ קביעת

 ארגון תחרויות של הנבחרת נגד נבחרות של מדינות אחרות. (3)

חברות בהתאחדות, בארץ ומחוצה לה, ה עמותותיקוח על עריכת תחרויות ע"י אגודות/פ (4)

 ואישורן המוקדם.

 הבהחברות  עמותותעל חילופי משלחות של התאחדות הקליעה ואגודות/ ניהול ופיקוח (5)

 ומשלחות של מדינות אחרות.
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תאחדות, בחינת הכספיים של הה הניהול ענייניעל )באמצעות וועדת הכספים ( פיקוח  (6)

, דמי הרשמה, דמי חברתשלומים החלים על החברים, לרבות ואישורו, וקביעת  התקציב

 .דמי העברה ודמי השתתפות

קבלתם לעבודה ופיטוריהם של אישור , ע"י המנכ"ל הפעלת משרד ההתאחדותפיקוח על  (7)

 סגל העובדים והמאמנים.

 .דותהפועלות במסגרת ההתאחאישור הרכבן של הועדות השונות  (8)

   הקמת ועדות נוספות לפי ראות עיניה, והגדרת סמכויותיהן. (9)

 ייצוג ההתאחדות כלפי מוסדות וגורמים בארץ ובחו"ל.  (10)

 , החברות בהתאחדות, אשר יובאו לפניה עמותותיישוב חילוקי דעות בין אגודות/  (11)

 .המעורבות בכתב עמותות/בהסכמת כל האגודות

או שחקנים, אשר נענשו ע"י  עמותותאגודות/מתן המלצה לבית הדין העליון לחנינה ל (12)

 הדין העליון.-. החלטה על חנינה תהא בסמכותו הבלעדית של ביתועדת המשמעת

בתקופת  עמותה/לאגודה עמותה/ואישור העברתם מאגודה ספורטאיםרישום פיקוח על   (13)

 ההעברות.

פטים, לשו,למדריכים ,פעולות הדרכה, קורסים למאמנים  עלופיקוח קביעת מדיניות   (14)

 .''וכו מאמנים ושופטים ארציים ובינ"ל תהכשר

  ופרויקטיםהקמת מטווחים  מתן ייעוץ להקמת מטווחים בישראל לגופים שונים.  (15)

התאחדות הקליעה אחרים, הקשורים לנושא קליעה, וחתימה על הסכמים בשם 

 בישראל לצורך זה.

ירשם בספר ציוד הקשור לנושא הקליעה, אשר י רכישה, תחזוק ושכלולאישור   (16)

 אינוונטר.

 ספרות מקצועית בנושא הקליעה בארץ ובעולם. הוצאה והפצה שלפיקוח על   (17)

בשם ההתאחדות על כל מסמך, שיש בו לחייב  השונים. חתימקביעת תקנונים בנושאים   (18)

באישור ותיקבענה  שתוענקנה לחברי הנהלה את ההתאחדות, על פי זכויות חתימה

להחליט, כי זכות חתימה תינתן גם למנכ"ל  האסיפה הכללית מוסמכת. ההנהלה

 ההתאחדות.

ביטול תוצאות של תחרויות, של קבוצה אחת או מתחרה אחד או יותר, אם סברה, על  (19)

סמך החלטה סופית של ועדת המשמעת שאינה ניתנת עוד לערעור, כי התוצאות הושגו 

 שלא כדין ותוך ביצוע עבירה על פי תקנון המשמעת.

רת שיש בה כדי לקדם את ספורט הקליעה בפרט ואת הספורט עשיית כל פעולה אח (20)

 בכלל.

 

 



- 17 - 

 

   18/12/2014אושר                                        - 17 -

 

 

 

 

 

 

 

 בישיבת ההנהלה זכות הצבעה ד.

  יהיה קול אחד.נוכח  חבר הנהלהלכל  (1)

של יו"ר  זכותובמקרה ומתברר שתוצאת הצבעה הנה שקולה )ללא הכרעה(,  (2)

  בהצבעה באמצעות קול נוסף.(, להכריע סגנו –ההנהלה )ובהיעדרו 

 

 מנכ"ל ההתאחדות      ה'    

 מנכ"ל ההתאחדות ימונה ע"י ההנהלה .1

 שכרו ותנאי העסקתו של מנכ"ל ההתאחדות יקבעו ויאושרו ע"י ההנהלה .2

 המנכ"ל אחראי על כל הפעילות השוטפת של ההתאחדות. .3

המנכ"ל יחד עם היו"ר אחראים על כל הקשרים של ההתאחדות עם גופים  .4

 חיצוניים.

  .יפה כלליתהמנכ"ל אחראי על זימון אס .5

 12סעיף 

 בית הדין העליון

 

האסיפה  בהחלטה של רוב רגיל. הכללית  אישית ע"י האסיפהימונו הדין העליון -חברי בית (1)

הכללית רשאית למנות, במקום מינוי אישי של חברי בית דין עליון, את בית הדין העליון של 

זה לא יחול האמור ההתאחדות לספורט בישראל כבית דין עליון של ההתאחדות, ובמקרה 

 להלן.   2-3בסעיפים קטנים 

 .עורכי דיןלהיות  יםהדין העליון חייב-חברי בית (2)

 חברים. 5מספר חברי בית הדין העליון לא יעלה על  (3)

 תפקידי בית הדין העליון: (4)

על פסקי הדין של ועדת המשמעת בכל מקרה בו הוקנתה בתקנון  בערעורים החלטה סופית (א

 זכות ערעור.המשמעת 

 על החלטות ההנהלה בכל תפקידיה. בערעוריםה סופית החלט (ב

  .בחירותבערעור על תוצאות ההחלטה סופית  (ג

 החלטה סופית בערעורים על החלטות של ועדת גביע וליגה. (ד

החברות בהתאחדות לבין מוסדות  עמותותמתן החלטה סופית בכל סכסוך בין אגודות/ (ה

 ההתאחדות.

 מתן חנינה. (ו

 נים שלפניו על פי תקנון המשמעת של ההתאחדות. במקרה של ידון בענייבית הדין העליון  (ז

 תקנונו. חסר הוראות בתקנון המשמעת ביחס לסדרי הדין, ידון בית הדין העליון על פי       

 הדין העליון יוצאו לפועל ע"י הנהלת ההתאחדות.-פסקי הדין של בית (ח
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 13עיף ס

 ועדת ביקורת

אישית ע"י האסיפה הכללית, בהחלטה ברוב ד/ת ואחד/ת אחכל חברי ועדת הביקורת ייבחרו  (1)

 בעל זכות הצבעה באסיפה יבחר במועמד אחד בלבד. לרגיל. כ

 יו"ר הוועדה.לתפקיד  מונהמספר הקולות הרב ביותר יב שזכה החבר  (2)

היה וחבר וועדה פרש מתפקידו או הועבר מתפקידו ע"י האסיפה הכללית תוך כדי תקופת  (3)

שזכה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות ו לוועדה המועמד הבא בתור כהונתו, ייכנס במקומ

ואין מועמד נוסף , ימונה חבר נוסף ע"י  היה .הבוועדהביקורת ושלא נבחר לחבר  תלוועד

 האסיפה הכללית הקרובה.

 :המבקר/תפקידי ועדת הביקורת (4)

לרבות , ומוסדותיה של ההתאחדות התנהלותהו כל ענייניהפיקוח וביקורת על ניהול  .א

הנהלת חשבונות מסודרת של ההכנסות וההוצאות העניינים הכספיים, פיקוח על ניהול 

 כי לא תהיינה הוצאות כספיות ללא אישור המוסד המתאים.פיקוח ו

בין אסיפה  ההתאחדות ומוסדותיה להגיש דו"ח לאסיפה הכללית, על פעולותיה של .ב

 לאסיפה.

 להגיש דו"חות מיוחדים, כראות עיניה. .ג

 14סעיף 

 ועדת משמעת

 ועדת המשמעת נבחרת ע"י הנהלת ההתאחדות. (1)

 חברי ועדת המשמעת לא יהיו חברי ההנהלה. (2)

ההנהלה תקבע תקנון משמעת ותפרסם אותו בדרך שתיקבע בתקנון המשמעת. שינויי תקנון  (3)

 המשמעת יהיו באופן שייקבע בתקנון המשמעת.

שהוא; בכפוף להוראות מיוחדות, בכל הרכב בה  וופסק וועדת המשמעת תהיה חוקית אם נוכח (4)

 .אם ייקבעו בתקנון המשמעת

והחלטותיה ניתנות לערעור בפני תקנון המשמעת של ההתאחדות תפסוק על פי ועדת המשמעת  (5)

 .בית הדין העליון

 15סעיף 

 סימוםועדה למניעת 

אסורים  חומריםבהתאחדות הקליעה לא תפעל ועדה שעניינה פיקוח על שימוש ב (1)

 ן תקנון מיוחד בעניין זה.בספורט ולא תתק
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של הוועד האולימפי  סימוםהתאחדות הקליעה בישראל תוכפף לוועדה למניעת  (2)

ולתקנון שיתוקן בהתאם לקוד האתי ,  ISSF –,לוועדה למניעת סימום של ה בישראל 

 .WADAשנקבע ע"י 

 תוקף התקנון - פרק ג'

 16סעיף 

ואישורו  הכללית של התאחדות הקליעהתקנון זה עם אישורו ע"י האסיפה תוקפו של  .א

 .ע"י רשם העמותות

 כל תקנון קודם.לתוקף , יבוטל תקנון זה  סבהיכנ .ב

  הנוכחים באסיפה הכללית. קולות ההצבעה שלתקנון יעשה ברוב השינוי  .ג


